
 

 

 

 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ 

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ РАДІАЦІЙНО - ЕКОЛОГІЧНИЙ 

БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК 
 

НАКАЗ 

 

від 13.05.2022 р.                                        смт Іванків                                   № 21-од 

 

 

Про внесення змін до наказу від 13.12.2021 

№ 139-од «Про затвердження Плану заходів 

щодо запобігання та протидії корупції у 

Чорнобильському радіаційно-екологічному 

біосферному заповіднику на 2022 рік» 

На виконання вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про 

захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії 

воєнного стану або стану війни», роз’яснення Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 07.03.2022 № 4 щодо застосування окремих положень 

Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового 

контролю в умовах воєнного стану, з урахуванням Антикорупційної програми 

Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на                  

2021-2022 роки, затвердженої наказом від 14.12.2020 № 160-од, керуючись 

Положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань 

запобігання та виявлення корупції у Чорнобильському радіаційно-

екологічному біосферному заповіднику, затвердженим наказом від 30.08.2021 

№ 88-од, а також з метою забезпечення системного здійснення заходів щодо 

запобігання корупції та дотримання антикорупційного законодавства  

 

н а к а з у ю: 

 

1. Унести до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у 

Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику на 2022 

рік, затвердженого наказом від 13.12.2021 № 139-од (далі – План заходів), зміни, 

що додаються. 

2. Уповноваженому з антикорупційної діяльності розмістити оновлений 

План заходів на офіційному веб-сайті установи у розділі «Антикорупційна 

діяльність» та забезпечити належне та своєчасне виконання заходів, 

передбачених Планом. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

Директор                                                                            Олександр ГАЛУЩЕНКО 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Чорнобильського радіаційно- 

екологічного біосферного заповідника 

13.05.2022 № 21-од  

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у 

Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику  

на 2022 рік 

 

1. У пункті 2 у графі “Термін виконання” слова і цифри “Протягом січня -

березня 2022 року” замінити словами і цифрами “Протягом періоду кампанії 

декларування 2022 року”. 

2. У пункті 3 у графі “Термін виконання” слова і цифри “ До 10 квітня 2022 

року” замінити словами і цифрами “Протягом 10 робочих днів, по закінченню трьох 

місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни”. 

3. У пункті 5 у графі “Термін виконання” слова і цифри “Протягом 10 робочих 

днів після спливу строку у 30 календарних днів з дня припинення суб’єктом 

декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування” замінити словами і цифрами “Протягом 10 робочих днів, по 

закінченню трьох місяців   після  припинення чи скасування воєнного стану або 

стану війни”. 
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