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J\'9

зlп
Найменування заходу Вiдповiдальна

особа
TepMiH

виконання
Примiтка

1 Встановлювати чiтке розмежування
обов'язкiв серед керiвного складу, в т.ч.
оговорювати коло осiб, якi мають право
пiдпису фiнансових документiв

Гриценко А.В. на початку
кожного року

2 Забезпечити безперебiйну роботу
тендерного KoMiTeTy та уповноваженоi
особи.
Проводити yci закупiвлi через систему
Рrоzоrrо згiдно з положеннями Закону
Украiни про публiчнi закупiвлi

Михайлiк B.I. постlино

a
J Bci фiнансовi операцii, в т.ч, виплату

заробiтноi плати, проводити тiльки через
банк

,Щриголя I.I постlино

4 Проводити iнвентаризацiю матерiальних
цiнностей

Михайлiк B.I.,
Дриголя I.I.

1 раз на piK

5 Проводити кадрову полiтику, нацiлену на
запобiгання i виявлення корчпцii

Кривонос С.В. постlино

6 Працювати з громадськими органiзацiями
при розробцi природоохоронних програм з
залученням громадськостi вже на стадii
розробки концепцiй та перелiку необхiдних
заходiв з визначенням джерел фiнансування

Васенко О.Г.,
Щмитрiева О.О.,

постlино

,7 Iнформувати на сайтi iнституту про
наявнiсть наукового потенцiалу та технiчноi
забезпеченостi виконуваних робiт

Васенко О.Г.,
,Щмитрiева О.О.,
Савченко Н.В.

постlино

8 При заключеннi договорiв проводити
нормативно-правову експертизу

Запорiзька Т.О.,
Щриголя I.I.,

юрист

у разi
необхiдностi

9 Залучати до виконання робiт спiввиконавцiв
лише при наявностi документiв, що
пiдтверджують пpaBoMipHicTb виконання
ними пропонованих робiт

Васенко О.Г.,
,Щмитрiева О.О.,
Запорiзька Т.О.

,у разi
необхiдностi

10 Фiнансово-господарську дiяльнiсть
здiйснювати у межах планового кошторису
витрат на утримання установи

Запорiзька Т.О.,
.Щриголя I.I.

постlино



11 Забезпечувати суворе дотримання цiльового
використання коштiв, ефективного
збереження та використання державного
майна та коштiв, якi знаходяться в
упровадженнi установи

Михайлiк B.I.,

Щриголя I.I.,
Запорiзька Т.О.

постlино

I2 Висвiтлювати на сайтi установи результати
робiт, що виконуються установою та
спiввиконанцями

Васенко О.Г.,
,Щмитрiева О.О.,
Савченко Н.В.

1разв
квартаJI

1з Iнформувати громадськiсть з питань
виявлення корупцii у спецiально створенiй
окремiй спецiа"гriзованiй рубрицi

Савченко Н. В.,
Кривонос С. В.

постlино

14 Надавати MiHicTepcTBy захисту довкiлля та
природних pecypciB Украiни iнформацiю
про результати роботи у сферi запобiгання
та виявлення корупцii

Гриценко А.В. у встановленi
термiни

Менеджер з персонаJIу,
вiдповiдальна особа з питань
запобiгання та виявлення корупцii С, В.Кривонос


