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З В І Т 

про результати роботи за 2018 рік 

особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми  

Українського інституту експертизи сортів рослин та його філій 

(Уповноважений) 

1. Заходи організаційного характеру 

1.1. З урахуванням законодавчих змін та нових методичних рекомендацій 

Національної агентства з питань запобігання корупції Уповноваженим 

розроблено нову редакцію Антикорупційної програми УІЕСР та його філій, яку 

затверджено наказом УІЕСР від 28.02.2018 року № 54-ОД. 

1.2. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому 

доступі на веб-сайті УІЕСР. 

1.3. В УІЕСР та філіях діють скриньки довіри для повідомлення 

Уповноваженого про факти можливих корупційних дій. 

1.4. На веб-сайті УІЕСР функціонує Сторінка доброчесності та форма 

анонімного зворотнього зв’язку з Уповноваженим. 

1.5. В адміністративних приміщеннях філій УІЕСР та філіях розміщено 

оголошення про необхідність дотримання вимог Антикорупційної програми та 

про способи повідомлення Уповноваженого про факти корупційних діянь. 

1.6. На веб-сайті УІЕСР розміщено інформацію, яка покликана 

популяризувати та висвітлити основні аспекти у сфері боротьби та запобігання 

корупційних проявів. 

1.7. Здійснювалася робота з виявлення та усунення можливого конфлікту 

інтересів, зокрема фактів перебування у прямому службовому підпорядкуванні 

родичів або близьких осіб в рамках роботи Уповноваженого в складі Конкурсної 

комісії УІЕСР. 

1.8. Здійснювалася оцінка та усунення корупційних ризиків, які можуть 

існувати на різних етапах роботи УІЕСР. 

2. Проведення перевірок та усунення конфлікту інтересів 

2.1. Відповідно до Антикорупційної програми Уповноваженим проведено 

перевірку за зверненням члена редакційної колегії журналу «Сортовивчення та 

охорона прав на сорти рослин», провідного наукового співробітника Інституту 

фізіології рослин і генетики НААН України, доктора біологічних наук Дубровної 

О.В. 

2.2. Відповідно до Порядку проведення службових розслідувань та 

службових перевірок стосовно працівників Українського інституту експертизи 
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сортів рослин та його філій, затвердженого наказом УІЕСР від 16.04.2018 № 119-

ОД та на виконання наказу УІЕСР від 29.12.2018 № 529-ОД «Про призначення 

службового розслідування» Уповноважений взяв участь в роботі комісії щодо 

перевірки інформації, викладеної в анонімному зверненні від 28.12.2018 року 

вх.№ 7813. 

3. Консультації та роз’яснювальна робота 

3.1. Уповноваженим підготовлено повідомлення на веб-сайт УІЕСР про 

випадки шахрайських дій посередників, які пропонують заявникам послуги 

щодо вирішення або прискорення вирішення питань, пов’язаних з проведенням 

експертизи сортів рослин. 

4. Навчання 

4.1. Уповноваженим підготовлено текст лекції та презентацію на тему 

«Основні положення Антикорупційної програми УІЕСР та його філій» для 

проведення навчання з керівниками та фахівцями філій УІЕСР.  

 

 

Особа, відповідальна за реалізацію  

Антикорупційної програми УІЕСР  

та його філій          Ковчі А.Л. 

 

 


