Б А С Е Й Н О В Е У П РА В Л ІН Н Я В О Д Н И Х РЕ С У РС ІВ РІЧО К
П РУ Т ТА С ІРЕТ

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н АКАЗ

м. Чернівці
26.12.2019

№ 186

Про затвердження
Плану заходів

На виконання доручення Держводагентства від 24.02.2020 року
№ 1055/11/11-20 та з метою забезпечення впровадження механізмів
попередження
корупції
та
дотримання
вимог
антикорупційного
законодавства, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»
Н АКАЗУ Ю :

1.
Затвердити План заходів щодо запобігання та протидії корупції в
БУВР Пруту та Сірету на 2020 рік (додається).
2.
Керівникам
підпорядкованих
організацій
(Лосік
С.І.,
Бідюк A.B.) розробити відповідні Плани заходів очолюваних ними управлінь,
неухильно їх дотримуватись та щомісячно надсилати інформацію про стан їх
виконання на електронну адресу БУВР Пруту та Сірету.
3.
Уповноваженому
з
антикорупційної
діяльності
Орлецькому С. Б забезпечити щомісячне інформування керівництва БУВР
Пруту та Сірету щодо запобігання злочинним проявам і корупції.
4.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Н ачальник управління

\

1

Сірету
№ /<Р6
План заходів

щодо запобігання та протидії корупції в БУВР Пруту

№№
з/п

Зміст заходів

1

2

1.

2.

3.

Термін
виконання

Виконавці

Відповідальний за
виконання

3

4

5

Забезпечити впровадження механізмів попередження Постійно
корупції у відповідності до ЗУ «Про запобігання корупції»

Забезпечити
безумовне
дотримання
вимог Протягом
антикорупційного законодавства, реалізацію системи року
заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які
сприяють проявам корупції

Керівники відділів та служб у
БУВР Пруту та Сірету,
керівники підпорядкованих
організацій
Керівники відділів та служб
БУВР Пруту та Сірету,
керівники підпорядкованих
організацій

Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових Протягом Відділи та служби БУВР
Пруту та Сірету,
ресурсів, реалізацією бюджетних програм
року
керівники підпорядкованих
організацій

С.Орлецький
Начальники
відділів та служб
С.Орлецький
Начальники
відділів та служб

С.Орлецький
Начальники
відділів та служб

1
/і

“Г.

2
3
Забезпечити ефективне та раціональне використання
державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати
виключно на конкурсній основі.
Протягом
року
Керівникам бюджетних організацій, що належать до
сфери управління БУВР Пруту та Сірету, забезпечити
безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо
спрямування коштів від здачі в оренду державного майна до
державного бюджету

4
Відділ економіки,
відділ бухгалтерського обліку
та звітності,
провідний юрисконсульт,
керівники підпорядкованих
організацій

5
Н.Кімчинська
Т.Стоколос
С.Орлецький

5.

Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог
Відділи та служби
чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх
БУВР Пруту та Сірету,
виконанням з урахуванням вимог щодо проведення Постійно тендерний комітет,
закупівель. При здійсненні державних закупівель на
керівники підпорядкованих
організацій
виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати
перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою
відкритих торгів.

С.Орлецький
Начальники
відділів та служб
Начальники
підпорядкованих
організацій

6.

Здійснювати контроль за станом використання та
експлуатації майна працівниками апарату та підпорядкованих Постійно
організацій з метою недопущення фактів отримання
прихованих прибутків

7.

3 метою недопущення виникнення боргів із заробітної Протягом Відділ бухгалтерського обліку
та звітності,
плати та інших соціальних виплат забезпечити щодекадний року
керівники підпорядкованих
дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками
організацій
організацій, які належать до сфери БУВР Пруту та Сірету
Інформувати про стан розрахунків із заробітної плати
Щодекад.
Держводагентство України

С.Орлецький
Начальники
відділів та служб
Начальники
підпорядкованих
організацій
Т.Стоколос

Керівники відділів та служб
БУВР Пруту та Сірету,
керівники підпорядкованих
організацій

Начальники
підпорядкованих
організацій

(
І

8.

9.

2

3

3 метою забезпечення ефективного використання Протягом
бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування року
санкцій до порушників договорів на виконання робіт,
придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

4

Відділи та служби БУВР пруту
та Сірету
провідний юрисконсульт,
керівники підпорядкованих
організацій

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих Постійно Відділ бухгалтерського обліку
та звітності,
на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської
керівники підпорядкованих
заборгованості Та дієвий контроль за дотриманням
організацій
розрахункової дисципліни. 3 метою запобігання відволіканню
бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог
постанови КМУ в і д 23.04.2014 року № 117 «Питання
здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти»

Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на Не менше
засіданнях колегії питань про дотримання законодавства 1 разу в Уповноважений з
щодо боротьбу з корупційними проявами та службовими півріччя антикорупційної діяльності
злочинами
10.

5
С.Орлецький
Т.Стоколос
Начальники відділів
та служб
Начальники
підпорядкованих
організацій
Т.Стоколос
С.Орлецький
Начальники
підпорядкованих
організацій

С.Орлецький

!
11.

2
3
4
3 метою запобігання створенню причин та умов, що
сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним з
Уповноважений з
корупцією, в роботі БУВР Пруту та Сірету, забезпечення
антикорупційної діяльності,
відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у Протягом
провідний фахівець із зв’язків з
року
запровадженій на веб-сайті рубриці «Запобігання корупції»
громадськістю та пресою,
систематично висвітлювати діяльність управління, пов’язану
провідний фахівець з
інформаційних технологій
з використанням бюджетних коштів та роботою щодо
запобігання службовим злочинам.

5

С.Орлецький
В.Регнер
А.Нікіткіна

12.

Забезпечити своєчасним оновленням на веб-сайті Постійно
необхідної інформації щодо адміністративних послуг, які
надаються, та порядку їх отримання

Уповноважений з
С.Орлецький
антикорупційної діяльності,
В.Регнер
провідний фахівець із зв’язків з
А.Нікіткіна
громадськістю та пресою,
провідний фахівець з
інформаційних технологій

13.

Забезпечити взаємодію з уповноваженими підрозділами з Постійно
питань запобігання та виявлення корупції, спеціально
уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.
Повідомляти про факти, що можуть свідчити про вчинення
корупційних правопорушень.

14.

Під час проведення науково-методичних та науковопрактичних конференцій, семінарів, засідань за круглим
столом, прес-конференцій, зустрічей з представниками
органів виконавчої влади та засобів масової інформації за Постійно
участю громадських (неурядових) організацій порушувати
питання, які б сприяли формуванню негативного ставлення
громадян, у тому числі молоді, до корупції.

Відділи та служби БУВР Пруту С. Орлецький
та Сірету, Уповноважений з
антикорупційної діяльності,
керівники підпорядкованих
організацій
Уповноважений з
С.Орлецький
антикорупційної діяльності,
А.Нікіткіна
провідний фахівець із зв’язків з
громадськістю та пресою

15.

Систематично інформувати керівних'1чо про стан справ Щокварта Уповнг чжений 3
льно до
щодо запобігання злочинним проявам та корупції
антикорупційної діяльності
10 числа

С.ирлецький

