
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

К О М У Н А Л Ь Н Е  П ІД П Р И Є М С Т В О  
« Л У Г А Н С Ь К И Й  О Б Л А С Н И Й  Ф О Н Д  П ІД Т Р И М К И  

І Н Д И В ІД У А Л Ь Н О Г О  Ж И Т Л О В О Г О  Б У Д ІВ Н И Ц Т В А  НА СЕЛІ»
(КП «Ф О Н Д  ІЖ Б»)

НАКАЗ

Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупційним 
правопорушенням на 2021 - 2022 роки у КП «ФОНД ІЖБ»

Керуючись статтею 61 Закону України від 14.10.2014 № 1700-УИ «Про запобігання 
корупції», Положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання 
та виявлення корупції в комунальному підприємстві «Луганський обласний фонд 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», затвердженим наказом 
по КП «ФОНД ІЖБ» від 02.07.2018 № 65 «Про уповноважену особу з питань 
запобігання га виявлення корупції в К11 «ФОНД ІЖБ», Статутом КП «ФОНД ІЖБ», 
враховуючи лист заступника голови Луганської облдержадміністрації Ю.Клименко 
від 28.05.2019 № 6/29-2648 «Про надання інформації»,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням на 
2021 -  2022 роки у комунальному підприємстві «Луганський обласний фонд 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» (надалі - План 
заходів), що додається.
2. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції в КП «ФОНД 
ІЖБ», яка визначена наказом по КП «ФОНД ІЖБ» від 02.07.2018 № 65, 
інформувати про стан виконання Плану заходів першого керівника КГ1 «ФОНД 
ІЖБ» і структурний підрозділ облдержадміністрації, до сфери управління якого 
належить КП «ФОНД ІЖБ». у визначені Планом заходів строки.
3. Наказ по КП «ФОНД ІЖБ» від 03.07.2020 р. № 42 «Про затвердження плану 
заходів із запобігання та виявлення корупції в КГІ «ФОНД ІЖБ»» вважати таким, 
що втратив чинність з моменту видання цього наказу.
4. Контроль виконання цього наказу залишаю за собою.

Заступник генерального директора,

« 01 » липня 2021 р. м. Сватове

тимчасово виконуючий обов'язки 
генеральної директора О.М. Ілюшин

Погоджено:

уповноважена  осооа з питань
запобігання та виявлення



Затверджено:

Наказом КП «ФОНД ІЖБ» 

в ід $ / ( )7 .2 0 2 1  № _/<£

План

заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням на 2021 - 2022 роки у 
комунальному підприємстві «Луганський обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі»

№
з/п

Назва заходу Виконавці Термін
виконання

1. Забезпечення подання новоприйнятими 
посадовими особами відомостей щодо 
працюючих близьких осіб на підприємстві 
та подальшу регулярну актуалізацію такої 
інформації стосовно близьких осіб уже 
працюючих посадових осіб, з метою 
недопущення порушення статті 28 Закону 
України «Про запобігання корупції».

Козьменко Н.Л. Протягом
періоду

2. У межах повноважень вживати заходів 
щодо виявлення конфлікту інтересів та 
усунення ризиків сприятливих для 
вчинення корупційних правопорушень.

Козьменко Н.Л. Протягом
періоду

3. Проведення занять,  семінарів,  нарад тощо 
з питань дотримання вимог Закону України 
«Про запобігання корупції».

Козьменко Н.Л. Протягом
періоду

4. Контроль за своєчасним поданням 
електронної декларацій особами 
зазначеними у частині першої статті 45 
Закону України «Про запобігання 
корупції»,  з урахуванням частини 5 статті 
45 «Про запобігання корупції».

Козьменко Н.Л. У визначений 
законодавством 

термін

5. Своєчасне інформування спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері протидії  
корупції у разі виявлення корупційного 
або пов’язаного з корупцією 
правопорушення чи одержання інформації 
про вчинення такого правопорушення 
працівниками підприємства

Козьменко Н.Л. Протягом 
періоду, 

невідкладно 
після виявлення

6. Надання інформації  Національному 
агентству з питань запобігання корупції 
щодо діяльності уповноваженої особи 3 
питань запобігання та виявлення корупції

Козьменко Н.Л. Щопівроку



7. Інформування профільних Департаментів 
облдержадміністрації ,  управлінь 
облдержадміністрації  щодо стану 
виконання плану заходів запобігання 
корупційним правопорушенням на 2021 - 
2022 рр.

Ілюшин О.М. 
Козьменко Н.Л.

За запитом

л

8. Здійснення закупівель товарів, робіт та 
послуг відповідно до Закону України «Про 
публічні закупівлі».

Ілюшин О.М. 
Грабар О.В. 

Козьменко Н.Л.

Протягом
періоду

9. Сприяння громадянам та громадським 
організаціям при здійсненні ними 
моніторингу публічних закупівель шляхом 
розміщення інформації  про публічні 
закупівлі на офіційному веб-сайті 
підприємства

Козьменко Н.Л. 
Луцький С.В.

Протягом
періоду

10. Постійний контроль за практичною 
реалізацією та застосуванням Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації».

Козьменко Н.Л. Протягом
періоду

11. Забезпечити підготовку проекту Плану 
заходів щодо запобігання корупційним 
правопорушенням на 2022 - 2023 рр.

Козьменко Н.Л. До 1 липня 
2022 року

12. Повідомляти посадових осіб підприємства 
про зміни антикорупційного 
законодавства України

Козьменко Н.Л. Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання 
та виявлення корупції  в КП «ФОНД ІЖБ»


