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МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ
НАКАЗ
«____» __________ 2018 року

№ ____________

«Про затвердження
Антикорупційної програми
ДП “БМТП” на 2018 рік»
На виконання вимог Закон України “Про запобігання корупції” №1700-VII
від 14.10.2014 року (зі змінами та доповненнями) та рішення Національного
агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) №75 від 02.03.2017 “Про
затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи”,–
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 02.07.2018 “Антикорупційну програму ДП
“БМТП на 2018 рік” (з додатками), що додається.
2. Заступникам директора, керівникам структурних підрозділів ДП “БМТП”
забезпечити доведення вимог Антикорупційної програми до підлеглих працівників.
2.1. Заступникам директора та керівникам структурних підрозділів
ознайомитись самостійно та ознайомити кожного підлеглого працівника
(посадових осіб, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративногосподарськими функціями, а також особами, які виконують їх обов'язки на
постійній основі) визначеними у переліку посад Додаток №1 до цього наказу
(відповідно до підрозділу) під особистий підпис з Антикорупційною програмою за
Додатком №1 до цього наказу (з зазначенням посади, прізвища, ім'я, по-батькові,
підпису та дати ознайомлення з Антикорупційною програмою). Оформлені
належними чином додатки (в оригіналі) для відповідного контролю і
запровадження в роботу надати Уповноваженому з антикорупційної діяльності
Романьку В.І. в строк до 06.07.2018.
2.2. Заступникам директора, керівникам структурних підрозділів, а також
всім іншим особам ДП “БМТП”, визначених у переліку посад Додаток №1 до
цього наказу заповнити Додаток №2, №3, №4 до Антикорупційної програми ДП
“БМТП на 2018 рік та надати (в оригіналі) для відповідного контролю і
запровадження в роботу Уповноваженому з антикорупційної діяльності Романьку
В.І. в строк до 06.07.2018.
2.3. З моменту виходу даного Наказу до 06 липня 2018 року у разі
знаходження зазначених у Додатку №1 осіб у відпустці, відрядженні або на
лікарняному, донести до таких осіб у телефонному режимі зміст даного Наказу та
доповісти про такі випадки рапортом директору ДП “БМТП” до 06.07.2018
включно.

3. Всім особам ДП “БМТП”, визначеним у переліку посад Додаток №1 до
цього наказу забезпечити виконання вимог Антикорупційної програми.
4. Уповноваженому з антикорупційної діяльності Романьку В.І. забезпечити:
4.1. Проведення серед працівників ДП “БМТП” роз'яснювальної роботи з
питань Антикорупційної програми ДП “БМТП” на 2018 рік.
4.2. Вжити заходи по забезпеченню реалізації та контролю за виконанням
Антикорупційної програми.
4.3. Ознайомлення нових працівників ДП “БМТП” із змістом
Антикорупційної програми.
5. Начальнику служби інформатизації та зв'язку Раткову В.І. забезпечити
оприлюднення на офіційному веб сайті порту Антикорупційної програми (з
додатками).
6. Сканована копія цього Наказу, Антикорупційної програми ДП “БМТП” на
2018 рік та усі додатки до неї, розміщені в електронній формі на мережевому
ресурсі: //bspserver/temp/anticorruption.lnk, а також на веб-сайті ДП “БМТП”:
bmtport.com.ua (розділ “Публічна інформація” → “Антикорупційна стратегія”).
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Підстава:
- Закон України “Про запобігання корупції” №1700-VII від 14.10.2014 року;
- рішення НАЗК №75 від 02.03.2017.
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