ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”

НАКАЗ

2021
м. Жовті Води
Про декларування доходів за 2021 рік

З метою належного виконання вимог статей 45-52 Закону України від
14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції», положень Рішення НАЗК
від 06.09.2016 № 19

НАКАЗУЮ:
1 Керівникам відокремлених і структурних підрозділів підприємства:
1.1 В термін до 10.02.2022 посадових осіб ДГІ «СхідГЗК», які наділені
організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями,
відповідно до переліку, визначеного додатком № 1 до наказу генерального
директора підприємства від 28.02.2018 № 154, ознайомити під особистий підпис
про необхідність заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства із
запобігання корупції (далі-НАЗІ<) електронних декларацій за 2021 рік.
1.2 В термін до 16.02.2022 копії списків про ознайомлення направити
уповноваженому з антикорупційної діяльності Крачуну В.ГІ.
1.3 Організувати відповідну роз’яснювальну роботу з посадовими особамидекларантами щодо обов’язкового заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК та
подання до 00 годин 00 хвилин 01 квітня 2022 року електронних декларацій за 2021
рік.
2 Головному бухгалтеру підприємства Мартиненку О.В. забезпечити надання
посадовим особам-декларантам інформації щодо заробітної плати, інших виплат та
винагород, які нараховані (виплачені) у 2021 році.
3 Начальнику служби по роботі з персоналом Шамаханській Л.С. в термін до
01.02.2022 надати уповноваженому з антикорупційної діяльності Крачуну В.ГІ.
перелік звільнених з підприємства посадових осіб у 2021 році та посадових осібдекларантів, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною (з зазначенням
назви структурного (відокремленого) підрозділу та адреси місця проживання).
4 Посадовим особам-декларантам ДГІ «СхідГЗК», які наділені організаційнорозпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, відповідно до

переліку, визначеного додатком № 1 до наказу генерального директора
підприємства від 28.02.2018 № 154, в термін до 00 годин 00 хвилин 01 квітня 2022
року заповнити на офіційному веб-сайті НАЗК та подати електронні декларації за
2021 рік.
5 Начальнику служби юридичної Гавелі Д.В., начальнику СІТ Тарасюку С.В.,
уповноваженому з антикорупційної діяльності Крачуну В.П. надати практичну
допомогу посадовим особам-декларантам підприємства в заповненні на
офіційному веб-сайті НАЗК декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2021 рік.
6 Уповноваженому з антикорупційної діяльності Крачуну В.ГІ:
6.1 В термін до 01.02.2022 забезпечити проведення навчальних заходів з
посадовими особами-декларантами з заповнення та подання електронних
декларацій.
< 6.2 Письмово проінформувати колишніх посадових осіб-декларантів
підприємства, звільнених у 2021 році, про обов’язок заповнення та подання
електронних декларацій.
6.1 В термін до 10.04.2022 здійснити перевірку факту заповнення посадовими
особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 2021 рік шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині
Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, на офіційному сайті НАЗК.
6.2 У випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання
декларацій суб’єктами декларування в термін до 15.04.2022 проінформувати І ІАЗК.
7 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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