
З В І Т 

про результати виконання Антикорупційної програми Українським 

інститутом експертизи сортів рослин та його філіями у 2020 році 

Стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою 

Українського інституту експертизи сортів рослин та його філіями, у 2020 році 

розглядається як задовільний. У цілому, забезпечено вжиття заходів, які є 

необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у 

діяльності установи і філій. За внутрішніми оцінками корупційних ризиків на 

різних етапах роботи Інституту, порушення положень Антикорупційної 

програми, зокрема можливого конфлікту інтересів, не виявлено. Основні 

антикорупційні стандарти і процедури в УІЕСР, його філіях задіяні та 

здійснюються. 

Так, із метою формування належного рівня антикорупційної культури, 

за 73 контрактами (трудовими угодами), 58 додатковими угодами до 

договорів, для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені 

УІЕСР, проведено обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, 

Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів, повторне 

опрацювання антикорупційного законодавства та нормативно-правових актів. 

Згідно п.6.8., р. 6 до контрактів (трудових угод) внесено положення, що 

працівники зобов’язуються дотримуватися антикорупційних обмежень, 

вимог, стандартів та процедур, визначених Антикорупційною програмою.  

У вересні 2020 року було ініційовано повторне опрацювання 

посадовими особами філій УІЕСР Закону України «Про запобігання корупції» 

та Антикорупційної програми Українського інституту експертизи сортів.  

За результатами проведеної роботи у 21 філії УІЕСР (окрім Запорізької, 

Миколаївської, Херсонської, як таких, що ліквідовані) опрацьовано вказаний 

Закон і Програма. У двох філіях (Івано-Франківськ, Харків) проведено 

загальні збори, у Рівненській та Чернігівській видано накази з посилення 

роз’яснювальної роботи, у Чернігівській розроблено план заходів, 

спрямованих на запобігання та протидії корупції, у Київській, Одеській, 



Харківській – бесіди і співбесіди. Акцентовано увагу працівників на 

доступність Антикорупційної програми і законодавства, у деяких філіях 

визначено відповідальних осіб за реалізацію Антикорупційної програми 

УІЕСР з числа провідних фахівців – юристів. 

Від усіх філій до УІЕСР надіслані повідомлення про проведену роботу 

та списки працівників (495), ознайомлених з Антикорупційним 

законодавством під підпис. 

Загалом, робота що проведена у 2020 році, сприяє подальшому 

підтриманню ефективної системи запобігання і протидії корупції, конфлікту 

інтересів, порушення етичних стандартів поведінки з питань діяльності 

УІЕСР, впровадженню механізмів прозорості та забезпечує контроль за 

дотриманням правил щодо доброчесності.  

 


