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Голуб
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План навчальних заходів
з питань запобігання і протидії корупції у 2020 році
№
п/п

Категорія слухачів

Посада /
структурний
підрозділ

2
3
Керівники
структурних Заступник
підрозділів
Ритуальної директора
служби
СКГІ
«Спецкомбіиат ПКПО»
2. Працівники
структурних Заступник
підрозділів,
у
сфері директора
діяльності яких будуть
ідентифіковані корупційні
ризики і визначені заходи з
їх усунення.

1

3.

Працівники підприємства,
відповідальні за здійснення
публічних закупівель

Орієнтовна
кількість осіб,
котрі приймуть
участь у
навчаннях
4
25
(в разі наявності
потреби)

Вид заходів з
підвищення
кваліфікації

5
Семінарпрактікум

СемінарЗалежно від
кількісного складу нарада
конкретного
підрозділу
(інформація буде
надана після
проведення
заходів)
Трейнінг,
2
(в разі наявності практикум.
потреби)

Заступник
директора

4.

30-40(у випадку Семінарсуттєвих змін в лекція
чинному
антикорупційном
у законодавстві)

Працівники адміністрації
підприємства (включаючи
осіб керівного складу)

Заступник
директора

Орієнтовна тематика навчального курсу

б

Період
проведення
7
Січеньберезень (в разі
наявності
погреби)

Надання консультацій з питань подання
декларацій, відповідно до вимог ст. 45 Закону
України "Про запобігання корупції".
Доведення інформації про ідентифіковані, за Липеньрезультатами здійснення у 2020 році зовнішньої жовтень
оцінки. корупційні ризики у діяльності
підприємства та необхідні до вжиття конкретні
заходи з їх усунення чи мінімізації, які
необхідно вжити безпосередньо у сфері
діяльності конкретних структурних підрозділів
підприємства.
Запобігання
виникненню
порушень Серпенькорупційного законодавства під час здійснення вересень
публічних закупівель. Обговорення проблемних
питань
застосування
положень
чинного
антикорупційного законодавства у
сфері
публічних закупівель.

Заходи, які мають здійснювати працівники ВересеньАдміністрації підприємства з метою усунення жовтень (у
та/або мінімізації корупційних ризиків у випадку
суттєвих змін в
діяльності підприємства.
чинному
Зміни,
які
відбулися
в
чинному антикорупційн
антикорупційному законодавстві.
ому
законодавстві)

2

5.

Працівники які надають
консалтингові послуги 3
навчання на тематику
антикорупці йног о
законодавства України

6.

Новопризначеиі
працівники підприємства

Організації, які
надають
консалтингові
послуги 3
навчання на
тематику
антикорупці йног
о законодавства
України

1

Семінар

Семінарські заняття та навчання з підвищення Протягом року
кваліфікації
у
питаннях
практичного у разі
застосування
чинного
антикорупційного надходження
законодавства України.
запрошень на
такі заходи

Інструктаж

Заступник
директора

Обмеження,
встановлені
чинним
антикорупційним законодавством стосовно
працівників підприємства.
Поняття
корупційних
правопорушень
та
правопорушень пов'язаних з корупцією, а також
відповідальність за їх скоєння.
Дії працівників, якщо їм стало відомо про
скоєне
корупційне
правопорушення
або
підбурення до його скоєння. Питання роботи 3
викривачами та їх захисту.

Перед
призначенням
на посаду

