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Про затвердження
антикорупцi йноТ програми

На викоFIапr" Ъ.r. 62-64 Закоttу УкраТгrи <<I1pcl :запобiг,ання корупцiТ> вiд
14.10.2014 р. Jф l700-VII, у :зв'я:зку iз затвердженнrIм Типовоi антикоруllцiйноi
програми юриди.tнот особи рiшенrtям FIацiонаJIъного агентства з питань

заrrобiгання корупцiТ вiл 02 березня 2017 року N9 75,-

НАКАЗУК):
1.затвердити антикоруrrцiйну проl,раму комунального пiдприемства
<VIаргаНеЦIlКе виробниttе управлiнrтя воДОПрсlвiдtlо-каналiзацiйно го
,2020 роки, що
господарства)> Щнiпропет,р()L]ськоТ обласноi ради)) Hil 201 8
Додlастъся.

2.Розмiс,ги,ги 1]еке,г антикоруtlшiйноi IIрограми на iнсРормацiйному с,гендi у
пос,гiйному вi;lкритому дос,гуtti для праrti r;никiв rriдприСМСТВа.
3.ВклЮчи,l.И п()ложенI{я щод() обсltl'я:lкtlвосr:i дотримання ан,гикорупrriйноТ
програми лО ,грудоВих лОгоrlоlriг], тIраI]иJI внутрirшньсlI,0 I)O:]] Ioряirку.
4.КонтроJIь за виконанt{ям Ц},ОГ() нака_]у заJIишаt() :за собсlкl.
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Антикорупцiйна програма
<<Марганецьке виробниче управлiння водопровЦнопiдцриемства
Комунального
каналiзацiйного господарства) ЩнiпропетровськоТ обласноi РаДИD
на 2018 -2020 роки

щiею днтикорупuiйною прогрчlмою Комунапьного пiдприемства

<марганецъке

виробниче управлiння водопровiдно-каналiзацiйного господарства) Щнiпропетровськоi

пiдприемство) проголошуе, що 11 працiвники, пОСаДОВi ОСОбИ, КеРiВНИК
засновники (учасники) у своiй внутрiшнiй дiялъностi, а такоЖ У правовiДносинаХ iЗ
дiловими партнерами' органа}ли державноi влади' органами мiсцевого самоврядув€шня,
керуються принципом кнульовоi толерантностi>> до будь-яких проявiв корупцii i
вживатимуть Bcix передбачених законодавством заходiв щодо запобiгання, виявлення та
протидii корупчii i пов'язаним з нею дiям (практикам).
процедур щодо
днтикорупцiйною програмою е комплекс правил, стандартiв
виявлення, протидiI та запобiгання корупцii у господарськiй дiяльностi пiдприемства.
Закону Украiни
.Щана програма розроблена у вiдповiдностi до Конституuii Украiни,
кпро запобiгання корупцii> та Типовою антикорупцiйною про|рамою, затвердженою
рiшенням НацiонЕLпьного агентства з питань запобiгання кОРУПцii.
Днтикорупцiйна програма поширюеться на Bcix посадових осiб та працiвНикiВ
пiдприемства, в тому числi на осiб, що проходять на пiдприсмствi навчалъну (виробничу)
обласноi ради> (далi

i

_

i

практику

або

працюють

за

трудовим

договором.

текст днтикорупцiйноi програми перебувае

i

у

постiйному вiдкритому лоступi для

працiвНикiв, посадоВих осiб ЮридиЧноi особи, а також для

1. Термiни, якi

Ti

дiлових партЕерiв-.

вживаються в данiй антикорупцiiлнiй програмi

анmuкорупцiйна експерmLlзQ - дiяльнiсть iз виявлення в нормативно-IIравових актах,
проектах нормативно-правових aKTiB положенъ, якi самостiйно чи у поеднаннi з iншими
норм€tми можуть сприяти вчиненню корупцiйних правопорушень або lrравопорушень,
пов'язаних з корупцiею;
пряме пidпоряdкування _ вiдносини прямоi органiзацiйноТ абО правовОi запеЖностi
пiдлеглоi особи вiд Tf керiвника, в тому числi через вирiшення (участь у вирiшеннi) питань
прийнятгя на роботу, звiльнення з роботи, застосування заохоченъ, дисциплiнарних
стягнень, надання вказiвок, дорrIенъ тоIцо, контролю за iх виконанням;
блuзькi особu - особи, якi спiльно проживаютъ, пов'язанi спiльним побутом i мають
взаемнi права та обов'язкИ iз суб'ектом, зазначеним У частинi 1 cTaTTi 3 Закону Украiни <Про
запобiгання корупцii> (kpiM осiб, взаемнi гIрава та обов'язки яких iз суб'ектом не мають
характеру сiмейних), у тому числi особи, якi спiлъно прожиRають, аJIе не перебуваютъ у
шлюбi, i ,u*o* - незалежно вiд зазначених умов - чоловiк, дру}кинц батько, мати, вiтчим,
мачухq син, дочка, пасиноК, падчеРка, рiдний брат, рiдна сестра, дiд, баба, прадiд, прабаба,
внук, внучка, правнук, правнУчк4 зять, HeBicTKa, тестъ, теща, свекор, свекруха, усиновлювач
чи усиновлений, опiкун чи пiклувальник, особа, яка перебувае пiд опiкою або пiклуванням
згаданого суб'екта;
корупцiйне правопоруlltення - дiяння, Що мiстить ознаки корупцii, вчинене особою,
зазначеною У частинi 1 cTaTTi 3 Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>, за яке законом
встановлено кримiнальну, дисциплiнарну та/або цивiлъно-правову вiдповiдальнiстъ;
корупцiя - використання особою, зазначеною у частинi 1 cTaTTi 3 Закону Украiни кПро
запобiгання корупцii>, наданих iй службових повноваженъ чи пов'язаних з ними
можливостей з метою одержання неправомiрноi вигоди або прийняття TaKoi вигоди чи

прийняггя обiцяrrки/пропозицii TaKoi вигодI

дш себе

.п,r

iнших осiб 3ýq зi/tповiдЕо

частиId поршiй
оьiцяrп<а/пропозицiя .дл надаЕIrя неправомiрноi вигодr особi, зазначенiй у
lIи юридшIним особам з метою
статгi з цiого Закону, або на ii вимоry iншш,r фiзичпим
rIи
схиJмти цю особу до ,rроr"орав"ого використання наданш( iй сrryжбових повЕовФкень

пов'язшrих з ниплл моllспавостей;
неправомiрна Buqoda _ грошовi копrти або iнше майно, переваги, пlJБги, посJrуги,
a*r"u", Ъулч-rоi iншi вигоди нематерiатrьного tм яе грошового хараюеру, якi
""rar"pb"i
пропоIrують, Еадalють або одержують без законних на те пiдстав;
обiцfrоть,
'
поirйtа"ui конфлiкm iHmepeciB - HMBHicTb у особи приватного iHTepecy у сферi, в якiй
вона викоЕуе cBoi слухбоъi tfll rrродстаъчлrцъкi ýýъllýъаý(еýltя., щý мýхýе R\ý\ккуtк ка
об'ективнiсть чи неупередженiсть прийнятгя нею рiшень, або на вчинення чи IIе вlшнення
час BtTKoIlaEIUI запЕачеЕих пошlоваrкень;
-'дiй пiд'поdарунок
- rрошовi копrги або iнше майно, переваги, пiльги, посrrуги, HeMaTepiaJIbHi
активи, я;;аДаютьjодержують безоплатно або за цiпою, нижчою Mi'i*aлbHoi ринковоi;
правопоруuлення, пов'язане з корупцiею - дiяння, що не мiстить ознак корупцii, але
nopy*ya всйовленi цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою,
частинi 1 cTaTTi з Закону УкраiЪи <flро запобiгмня корупцiiD, за яке закоЕом
зазначЬною

у
встаIIовлено цримiнаБпу, адмiнiстративну, дисциIшiнарну

вiдrовiдальнiсть;

таlабо цивЬно-правову
_

прuваmнuй iнmерес - будь-який майповий.ш немайновий iHTepec особи, у тому,плслi
зlмовлений особистими, сiмейними, дрlrкнiми чи iншими позаслужбовими стосунками з
у зв'язку з членством
бiarо"r" ,лl юриди,лrими особаrrtи, у тому ,*rслi Ti, що виникають
або дiяльнiстю в цромадськкх, полiтлгшrих, релiгiйних чи iнших органiзацiл<;
iKTepecoM особи та ii
ремьнuй *o)6nM- iHmepeciB, суперечнiсть мiж приватним
повновФкенЕями, що впливае на об'еrспrвнiсть або
aоу*6о""r"
'р"дсrа"""цькими
нфередженiсть прийняття рiшень, або на в,п,rнення чи не вчинення дiй пiд час викон,lння

""

зазначених повноваrкень;
(aD пуЕкту 2 частини
су6'скmч dекларування - особи, зазначенi у rryHKTi 1, пiдпунктi
n.p*oi З*о"У Украiни <Про запобiгання корупчii>, iншi особи, якi зобов'язанi под.rвати
-декларацiю вiдповiдно до цього Закону;
irrчсiлz'I - особи, якi перебрають у шшобi, а також ixEi дiти, у тому числi повнолiтнi,
пiд опiкою пiкпранням, iншi особи, якi спiлъно
батьки, особи, якi перебувають
^спiльнrм
побутом, мають взаемнi права та обов'язки_ (KpiM осiб,
npo*""*o, лов'язаrri
uзаеr"i rrрача та обов'язки яких не мають характеру сiмейних), у тому числi особи, якi
спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi.
вuбiрнi особu - Президент УкраiЪи, народнi дегуIам Украlни, депутам BepxoBHoi
Ради Двтономноi РесrryбЪiки Крим, депугати мiсцевих рад, сiльськi, селищнi, MicbKi голови.

-

i

Вичерпний пероriк та опис антикорупцiйних заходiво стандартiв, процедур та
порялок IхЪико"ч"i, (застосуваппя), зокрема порядок проведення перiодичноi оцiнки
коруuцiйних ризикiв у дiяльностi юридичноi особи
З метоЮ не}хильногО дотриманнЯ вимог антикоРупцiйногО зalконодавства УкршЪи
пiдприемство пiд час здiйснення господарськоi дiяльностi реалiзуе Днтикорупцiйну
стратегiю пiдlриемства.
2.

2.1. Зокрема, розроблюе, запроваджус та реалiзуе ца практицi апт}lкорупцЙн1 заходи та
корупцiйних ризикiв, якi iснують на
контроJIюе
реатliЪацiю. Забезпечуе регулярну оцiнку

ii

a*од" щодО iх-усlвення. Застосовуе превентиввi антикорупчiйнi
пiдlриемствi ,u
"rurr"ua
механiзми, вживае заходи щодо црипиЕення корупцiйних правопорушень, розробляе
вiдповiднi плalЕи, положення, наказ" та iпструкцii, що регламентують дiяльнiсть iз
запобiгашш i протидii корупцii. Проводлть антикорупцiйну експертизу нормативно,а пiдприемствi. Забезпечуе дiяльнiсть Уповноважецоi особи з
правових aKTiB,
"*i ""дчrоr"a"
за
TllTTaHb запобiгання та виявленЕя корупцii. Здiйснюе внугрiпrнiй монiторинг та конц)оJБ

виконапЕям aKTiB законодавства з пIтг Iь етичноi поведiнки, запобiганrrя ,u "р"ry*"Й*"
конфлiкгу iHTepeciB У дiяльностi посадовIл( осiб. Надае роз'ясненЕя щодо цроцедФи
запоЪнення деЙарацiЙ посадовими особами та здiйснюе контроль за своечаснiстю ik здачi,
пiдвищ€ння квалiфiкацii rrрацiвникiв
Сприяе органiзацii пiдготовки, перепiдготоЬки
пiдЪриемСтва з питшБ, пов'я}аЕих iз запобiгаяням корупцii. При необхiддостi проводлть
слЙбовi розслiдування по виlIвленим озЕакаN.I кор}пцii та корупцiйнЕх цравопорушень.
Органiзоф взйодiю з спецiально уповЕовФкеЕими суб'екг t{и у сферi протlтлii корупчii.
гозробляе норми eTиlIHoi поведiпки працiвItrrкiв пiдприемства та створюе в колективi
атмЬсферу неiерпимостi до можJIивих проявiв корупчii, сприяння викритtя пiдготовки та
вчиненнЯ корупцiЙниХ правопор},шенЬ. Розробляе заходи щодо захисту особи, л(а
повiдомила
ф** пiдЬуренrrя ii до вчинення корупцiйного прt!вопорушеннrl або про
вц,rнепi iншими працiвнйкап,Iи корупцiйнrтх або пов'язаЕих з корупцiею правопорушень,
2.2. Щм реа.тliзацii антикЬрупчiйноi стратегii здiйскюе на пракгицi наступнi
аптикорупцiйнi заходи:
221. Д"""дrть до вiдома посадових осiб та Bcix прачiвникiв iнформачЬ про
обмеження згiдrо вимог чинного антикорупчiйного закоЕодавства УкраiЪи,
2.2.2. Здiiлснюе заходи щодо запобiгання виникЕенню конфлiкry iHTepeciB та ix

i

й

вирiшення, у'Перiоли.тно
разi виникненrтя.
2.Z,З.
цроводить дJIя прачiвникiв роз'яснювальну робоry норм
Антикорупчiйноi програпли пiдприсмства та аrrтикорупцiйЕого законодавства,
Z.iД. Повiдомllяс працiвникiв пiдIриемства про кримiнальну; адмiнiстративну,
вiдпоiliдальнiсть за порупення вимог дrrтикорупцiйноi прогр.lми та

цивiлъно-правову
llнтикорупцiйного зtlкоцодавства.
2.2.5. Можуть проводитись iншi антикорупцiйнi заходи.
2.3. Запроваджуе посаду таlабо призначае, особу, вiдповiдатrъку за реа.тriзацiю
Антикорупцiйноi прогршrи на пiддrриемствi (надалi - Уповноважений).
z.i. на пiдпЪиемствi запроЪаджуеться проведекшl регулярноi (щорi,пrоi) оцiнки
корупцiйнкх ризикiв у господарськiй дiяльностi. Задля цього, за рiшенням начальник4
можуть загrIаТися незалежнi спецiалiсти, при необхiдностi може проводитись ауд!rт. У разi
необхiдносii, начаJIьник може прийняти рiшення про проведення позачерговоi оцiнки
корупчiйних ризикiв.
2,5. Працiвникаrr,r забороrтяеться:

2.5.1.Бикористовуватй cBoi посадовi повновФкення або свое становище та пов'язfili з
цr* *o*o""o"ri з мотою одержанЕя непраэомiрноi вигоди для себе чи iнших осiб, у тому
числi використовувати будь-яке майно або кошти пiдприсмства в приватнЕх iнTepeca(.
2.5.2.Безпосередньо або через iнших осiб вимагати, просити, одержувати подаруrки для
себе чи близьких iM осiб вiд юриди,пrих або фiзи,пlкх осiб:
Можуть приймати подаруЕки, якi вiдповiдають запшьновизнаЕим уявлеЕням цро
гостиннiсть, кЙ випадкiв, якщо BapTicTb таких подар}цкiв не перевищуе одну мiнiмальну
заробiтну плату, встановлену на день прийнягrя подарунка, одноразово, а сукупна BapTicTb
таких подар}цкiв, отриманих Вiд однiеi особи (групи осiб) протягом року, не перевищуе двох
,rрожит*о"r* MiHiMpliB, встановлениХ дJUI працездатНоi особи на 1 сiчня того року, в якому
пiийнrго подаруяки. Передбачене обмеженrrя щодо BapTocTi подаруткiв не поши.рюеться на
пЬларунки, якi: даруються близькими особами; одоржуються як загальнодоступвi знихо<и на
посJrуги, загальнодоступнi виграшi, призи, премii, бонуси.
товари,
Рiшення, прийняте посадовою особою пiдприемства, на користь особи, вiд якоi вона чи
ii близькi особи Ътримали под4руIIок, ввФкаються такими, що прийrтятi в yyog.lx конфлiiсту
iHTepeciB.

2.6. Посадовi особи (прачiвники) пiдrриемства у разi Еадходження до ню( пропозиц1l
щодо неправомiрноi вигоди або подарунка, незвaDкаючи на приватнi iнтереси, зобов'язанi
rrевiдкладно BrrcrTи Taror:c заходiв:
- вiдмовитися вiд пропозицii;

iдентифiкувати особу, яка зробила пропозицiю;
- залучити cBiжiB, жщо це можJIиво, у тому числi з числа спiвробiтrтикiв;
- nra""o"o повiдомити про пропозицiю безпосереднього керiвника (за наявностi) або
керiвника пiдlриемства i уповнова)кеного за реа:riзачiю дятикорупчiйпоi програмч.
якщо ,rоЪчдо"ч особа пiдприемства, виявила у своему службовому примiщеняi,чи
отримала майно, щО цоже бути iеправомiрною вигодою, або подарунок, вона зобов'язаяа
але не пiзнiше одного робочого дя, письмово повiдомити про цей факr свого
"""iд*пчд"о,
бозпосереднього KepiBtTиKa, Уповноважоного або началъника пiдприемства,
Про виявлення майна, що може буги неправомiрною вигодою, або поларунка
складаься акт, який пiдписуеться особою, яка виявила неправомiрну вигоду або подарунок,
та
безпосереднiм керiвником, начаJIьником пiдприемства" або його заступником та
уповноваженим
2.7. Посадовi особи пiдприемства, до повновaDкеIБ яких належить звlJIьЕення
(iнiцiювання звiльненrrя) з посади, яким ст.tло вiдомо про конфлiкт iHTepeciB пiдlеглоi йому
особи, зобов'язадий вжити передбаченi Закопом Украiни кПро запобiгання корупчii) заходи
для запобiгаrтня та вреryлюванЕя конфлiкry iтггересiв такоi особи,
2.8. У разi iснування в особи cyMHiBiB щодо нrrявностi в Hei конфлiкту iHTepeciB вона
мае прzlво зверЕутися за роз'ясненняlr,tи до територiаьпого оргаку НацiонаJIь_ного агентства.
V разi я*чо особа не оц)имапа пiдтвердженяя про вiдсугнiсть конфлiкгу iHTepeciB,
вона дiеЪiдповiдrо до вимог, передбачених цiею Аrrтикорупцiйною програмою,
Якщо працiвник отримав пiдгвердження про вiдсрнiсть конфлiкту iптересiв, BiH
звirrьняетьсЯ вiд вiдповiДапьностi, якщО у дiях, щодо яких BiH зверталася за роз'ясненняr,r
пiзнiше було виявлено конфлiкт iHTepeciB.
2.9. прачiвники пiдприемства, якi обiймають постiйно або тимчасово посади, що
пов'язаrri з виконatнням оргшriзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративного-господарських
обов'язкiв, а також iншi осЪби, яri не е посадовим особами та якi виконують роботу або
надають послуги вiдповiдно до договору з пiдприемством у яких наявний реальний чи
потенцifoiий конфлiкт iятересiв, можугь саrr,rостiйно вжити заходiв щодо його вреryJIювання
шJUIхом позбавлення вiдповiдного приватного iHTepecy з надавням пiдтвердж)почих це
документiв безпосередньому керiвнику до повноважень якого нaлежить звiпьненrrя
(iнiцiюваlшя звiпьненrr,я) з поса,ци, Уповяоважевому або диреюору пiдприемства.
- за мояс;lивостi

ii

3.

Норми професiйноi етики працiвнпкiв пiдприсмства
3.1. Посадовi особи працiвники пiдприемства пiд час викон.tння cBoix
Закону та запUIьIIовизнаних
фltrкчiонаrьнrх обов'язкiв неухиJБно додержуються вимог
норм поведiнки, повиннi буrи ввiчливими у стосунках з {ромадяЕа]\{и, керiвникаrrlи,

"i*"*
колегами

i пiд.тrеглими.
3.2. Повиннi дiя.пr ЕеупереджеЕо, незважаютш на приватнi iнтереси, особисте ставлення
ПОГЛЯДr
до будь-жих осiб, на oBoi полiм.лri погляди, iдеологiчнi, релiгiйнi або iншi особИСТi
чи переконання

резуJIьтaшивно 1 вlдповцапьно викоIryвати
службовi ,rо""о"*"r", та професiйнi обов'язки, рiшення та доруIення органiв i осiб, яким
допускати зловживань та
вони пiдпорядкованi, пiдзвiтнi або пiдконтрольнi,
неефекгивного використаЕIIя коьrуl*аrьноi власностi,
T
3.4. Незважаю.ла на приватнi ilrтереси, уIрим}ватисЯ вiд виконання рiшень и дор}чень
керiвницгва, якщо вони суперечать закону.
3.5. самостiйно оцiнювати правомiрнiсть надаЕих керiвницrвом рiшень чи дор}цень та
можJIиву шкоду, що буде завдаrrа у разi виконшrня таких рiшень Ilи дор}цень,
офимання для виконання рiшенъ чи дорг{ень якi вважае незаконнl-п,rи або
у

3.3. Срtлiнно, компетентIIо, вчасно,

Ее

разi
такими, що становJIять загрозу охоронюваним закоЕом ПРаВаI\,l, свободам чи iHTepecarrl
окремих громадян, юриди{rйх осiб, державним або суспiльним iHTepecaM, повиннi негайно в
письмовiй формi повiдомити про це начаJБкика.

3.6. Не розголошувати i не використовувати в iнший спосiб конфiденцiйну та iншу
iнформацiю з обмеженим доступом, що стала iM вiдома у зв'язку з викон€lнням cBoix
посадових обов'язкiв, KpiM випадкiв, встановлених законом.

4.

Права i обов'язки працiвникiв пiдпри€мства

4.|.

по.uооui

перебувztють у трудових

у зв'язку iз запобiганням i протидiею

o.ouJoHTil-* ЖI"JJ;:::,
вiдносинЕlхщ:

виконуютъ роботу та

вимагати вiд керiвництва пiдприсмства обговорювати положення Антикорупцiйноi

процрЕlми;

- вим€гати

прогр€tми;

вiд керiвництва

пiдприемства дотримання положень АнтикорупцiйноТ

- звертатисъ до керiвництва пiдприемства чи Уповноваженого iз запитами про надання
роз'ясненъ буль-яких питаtнь щодо тлр{ачення положенъ Антикорупцiйноi програ,IчIи;
- вимагати вiд керiвництва пiдприемства справедливого вирiшення справи щодо
конфлiкту iHTepeciB;
- звертатись до суду за захистом cвoix порушених прав;
- обирати будъ-яких нез€lпежних спецiалiстiв юридичного напрямку для проведення
оцiнки корупцiйних ризикiв;
- утримуватися вiд виконання рiшень чи дорrIень керiвництва, якщо вони суперечать
Закону, незважаючи на приватнi iнтереси;
- застосовувати (iнiцiювати застосуваIIЕя) до пiдпорядкованих (пiдлеглих) працiвникiв
пiдприемства з€жоди дисциплiнарного та iншого стягнення, у випадках, передбачених
також звiлъняти (iнiцiювати
Закона:rли Украiни та Антикорупцiйною прогрЕlмою,
звiлънення) iз займаних посад;
- здiйснювати зФ(оди iз врегулювання, в т.ч. зовнiшнього, конфлiкту iHTepeciB.
- звертатись до Уповноваженого або правоохоронних органiв iз заявами про вчинення
посадовими особами пiдприемства корупцiйного або пов'язаного
корупцiею
правопорушення.
Посадовi особи та праuiвники пiдприсмства, iншi особи, якi виконують роботу
та перебувають у трудових вiдносинах зобов'язанi:
- не вчиняти та не брати yracTi у BTtиHeHHi корупцiйних правопорушень, пов'язшtих з
господарсъкою дiяльнiстю пiдприемства;
- утримуватися вiд поведiнки, яка може бути розцiненою як готовнiсть вчинити
корупчiйне правопорушення, пов'язшlе з дiяльнiстю пiдприемства;

а

з

4.2.

- невiдкладно iнформувати керiвника, Уповноваженого про:
о Bci випадки пiдбуреIrня до вчинення корупцiйного правопорушення, пов'язаного з
дiяльнiстю пiдприемства;
о випадки вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушенъ iншими
працiвниками пiдприемства;
. виникнення реального, потенцiйного конфлiкrу iHTepeciB;
- доводити до вiдома пiдпорядков€Iних йому посадових осiб (пршliвникiв) та Bcix
прирiвняних до них осiб iнформацiю про обмеження:
о що.що використання службового (посадового) становища;
о запобiгання одержанню ними неправомiрноi вигоди або дарунка та поводження з
ними;
о роботи по сумiсництву та сумiщенню посадовими особалпли шосад, якi передбачаютъ
здiйснення подiбних видiв дiялъностi;
- здiйснювати зЕlходи щодо запобiгання виIIикнення конфлiкту iHTepeciB та ix
вирiшення, у разi ik виникнення;

- вживати Bcix необхiдних та невiдкладних зшrодiв

дJIя зФ(исту особи, яка гIовiдомила

iнформачiю про корупчiйне або пов'язаЕе з корупцiею правопорушення.

5.

Права i обовrязки особи Уповноваженого як посадовоi особи, виповцальноi за
запобiгання корупцii
за запобiгшrня корупuii мае
5.1 .УповновФкений, як посадова особа, вiдповiд€lJlъна
-

""ru.Й

вiД керiвництва пiдприемства обговорення положення АнтикорупцiйноI

"о"*Ч;;агати вiд

посадових осiб (пршliвникiв) пiдприемства дотримання положеЕъ
вчинеЕIIя
Днтикорупцiйноi прогрЕtl\dи, припиЕення дiянь з ознаками корупцlйних,
корупuiйних правопорушень
-

вимагати

;

вiд керiвника

пiдприемства аправедJIивого вирiшення спр€lви

щодо

конфлiкту iHTepeciB;
якщо вони
- утримуватися вiд викоЕчlння рiшенъ чи доруIенъ керiвникiв пlдприемства,
суперечатъ закону, незв€Dкчlючи на приватнi iнтереси;
- звертатисъ
до державних органiв В сферi боротьби з корупцiею iз запитаN4и про
-роз'яснень
будь-яких питЕtнь щодо тлуI\{ачення положень ulнтикорупuiйного
надання
законодавства УкраiЪи ;
пояснення
- вимагат и та отримувати вlд усlх посадових осiб (праuiвникiв) письмовi
щодО виконЕlння антикорупцiйного законодавства Украiни ;
- ознайомлюватисъ та отримувати булъ-якi докумонталънi матерiали, якi стосуються
господарсъкоi дiялъностi пiдприемства;
особапли
- проводити контроль щодо своечасностi подання декларацiй посадовими

,'o,nii#i?i"J"ur,

та брати безпосередню участь в проведенi слух<бових розслiдуватъ

за

шдприемствl;
ознаками корупцii та можпивого вчинення корупцiйних правопорушень на
з заявами
- звертатисЪ до директора та за його вказiвкою до правоохоронних органiв
з корупцiею
про вчИЕенЕЯ посадоВимИ о.обu*" пiдприемства корупчiйного або пов'язаного
прЕлвопорушення;
- звертатисЬ До судУ за зФ(истом своiх порушених прав.
мае
5.2. Уповноважений, як посадова особа, вiдповiдалъна за запобiгання корупuii
HacTyпHi обов'язки:

-

пов'язаних з
не вчиняти та не брати ylacTi у вчиненнi корупцiйних правопорушенъ,

ДiЯЛЪНiСТЮ#^ЁЖТ;':h

поведiнки, яка може бути розцiненою як готовнiстъ вчинити
*орупчй"ъ rrрuuопорушення, пов' язане з дiяльнiстю пiдприемства;
- постiйно .дй."овати монiторинг дотримання антикорупцiйногО законоДавства на
пiдприемствi;
- невiдкладно iнформувати керiвника про випадки пiдбурення до вчинення або
працiвниками;
вчинення кору11цiйних uoo .rо"'язаних з корупцiею правопорушень iншими
виникнення
про
реаJIьного, потенцiйного
- iнформувати керiвника пiдприемства
конфлiкту iHTepeciB;

- надавати роз'ясненЕя з будь-яких питаЕъ щодо тлумачення

положенъ
пiдприемства;
днтикорупцiйноi програлли за зверненнями посадових осiб (праuiвникiв)
- щорiчно звiтувати перед керiвництвом пiдприсмства шодо дотримання вимог
про викритi
антикоруrrцiПrого законодuu.r"а Еа пiдприемствi та у разi наявностi повiдомити
факти корупчii;
- дотримуватись умов конфiденцiйностi щодо iнформаuii про осiб, якi повiдомили про
правопорушенн я або про вчиненi iншими
факти пiдбурення до вчинення ними корупцiйного
,rparri"""*ur" чи особами корупцiйних або пов'язаних з корупuiсю правопорушень;
- проводити iндивiдуаJIьне консультування працiвникiв у сферi запобiгання корупцii;

-

писъмово повiдомляти про фак, неподання посадовими особами пiдгlриемства
декJIарацiТ керiвнику та за його рiшенням - спецiа.гlьно уповноваженим суб'екталл у сферi
протидii корупчii;

- iншi обов'язки, що rrрямо

чи

опосередковано виникають

при

виконаннi

Антикорупчiйноi програми.
I

б. Порядок

реryлярного звiryвання Уповноваженого перед керiвництвоМ
6.1. Уповноважений з питань зшlобiгання корупцii щорiчно звiтуе перед керiвником
iдприемства до 31 сiчня, наступного за звiтним роком, щодо дотримання вимоГ
антикорупцiйного законодавства на пiдприемствi та у разi HajIBHocTi повiдомJuIе про
викритi факти корупчii.
6.2. Звiт повинgЕ вкJIючати iнформацiю щодо:
1) стану виконання заходiв, визначених АнтикорупцiЙною програМОЮ;
2) резульТатiв впровадження зФ(одiв, визначених Антикорупцiйною програN{ою;
порУшенЬ вимог Закону, Антикорупцiйноi програми та заходiв, вжитих
3)
"ия"ленихтаких порушень;
для усунення
4) кiлькостi та резулътатiв проведених пepeBipok та вIIутрiшнiх розслiдувань;
5) фактiв перешкоджання належному виконанню Уповноваженим cBoix функuiй,
встаноВлення для нього необгрУнтованих обмеженъ, випадкiв втрrIання у його

дiяльнiсть з боку TpeTix осiб;
6) наJIвних пропозццiй i рекомендацiй.
6.з. у разi необхiдностi змiст наданого Звiту додатково обговорюстъся УпОВНОВаЖеНИМ iЗ
засновник€tми (у^lасниками) або керiвником пiдприемства.
6.4. Загалънi результати виконання Антикорупцiйноi програми, зzвначенi у пiдпунктах |,2
пункту 2 цього роздiлу Антикорупцiйноi програми, розмiщуютъся у загалъному вiдкритому
дЬступi у ,rчrr.ровiй таlабо електроннiй формi, а також на веб-СайТi ПiДПРИеМСТВа (У P*i
його наявностi).

7.

Порядок здiйснення належного наглядуl контролю та монiторинry за дотриманням
антикорупцiйноi програми у дiяльностi пiдприсмства, а також оцillки результатiв
здiйснення передбачених нею заходiв
7.1 .Уповноважений' задля належного нагJUIдУ, конТролЮ та монiторингУ за
дотриманням днтикорупцiйноi програми, а також оцiнки результатiв здiйснення
передбачених нею заходiв може вимагати надання посадовими особами усних та письмових
пояснень з питань дотримання ними антикорупцiйноi програми, отримvвати будь-якi
документи' якi маютЬ значеннЯ длЯ встаноВленнЯ фактУ наявностi (вiлсугНостi) В Л!ях
посадових осiб (працiвникiв) ознак корупчiйного правопорушення.
7.2. оцiнку результатiв здiйснення нЕtлежного нагляду, контролю та монlтоРингу за
дотриманням антикорупцiйноi програми надае керiвник.

8. Умови

конфiпенцiйностi iнформування Уповноваженого працiвниками про факти
пiдбурення ik до вчинення корупцiйного правопорушення або про вчиненi iншими
працiвниками чи особами корупцiйних або пов'язаllих з корупцiсю правопорушень
8.1. Буль-якi данi, якi дЕtють можливiсть iдентифiкувати особу, яка повiдомила
я або
уповноваженого про факти пiдбурення iх до вчинення корупцiйного правопорушенн
з
корупцiею
пов'язаних
або
.rрО вчиненi iншийи працiвникаI\dи чи особалли корупцiйних
правопорушень вiдносяться до конфiденцiйноi iнформацii, вiдповiдно до Положення про
конфiденцiйну iнформацiю, та охоронясться згiдно з чинним законодавством.
8.2. Подання завiдомо неправдивих повiдомлень не допускаетъся.

8.3. Повйомлення працiввикiв Юри,шл.пlоi особи про виявJIепня озЁaж
корупцiйшо<

.п.r

втшнеЕIIя

пов'яздlлтх з корупцiею правопорушень можугь буги аяонiмними.

днонiмне повiдомлеЕня про виявленЕя ознак вчинення корlпuiйних T,r повпязаlппt з
корупчiею прaвопорушенъ може бути розглfi{до Jмше у випадку, коли наведена у ньому
конкретного працiвнrтка Юрид.r,лrоi особи або дiлових партнерь
iнФьрмацiя

"rо.уео",
та MicMTb факгичrri данi, якi можугь буги пepeBipeHi.
Юришачпоi особи

8.4. Перевiрку iнформачii, викладеноi в повiдомленнi, здiйснюе Уповновахений, а якщо
повiдомлення стосуеться дiй самого Уповноваженого - працiвнлк, визначений засЕовниками
(уrасникаrr.rи) або керiвником.

8.5. Будь-якi дапi, що дають мокпивiсть iдентифiкувати особу, яка повiдомила
Уповноваженого про факти пiдбуренrrя до вчинеЕЕя корупцiйного або пов'язаного з
корупчiею ,rр*опоlу*Ё*", або про виявJIеншI озЕак порушенfiя вимог Днтикорупцiйноi
процрzlNIи, вчинення црацlвникаNlи ц{ futшими особами корулчiйних або пов'язаних з
корупчiею пра"опору-i"", Еалежать до конфiденцiйноi iнформачii та охороняються згiдно з
закоЕом.

Уповноважений та особи, за:rученi Еим до перевiрки викладеноi у повiдомленнi
iнформачii, не в правi i] розголошувати. Особа, винна за розголошенItя конфiденцiйноi
iнформацii, несе BimloBИa.TlbнicTb згiщо,плнного зaжонодавства.
Прочелура захпсф працiВпикiв, якi повiдомили iнформацiю про корупцйне або
пов'яз&не з корупцiею прявопорушення
9.1. Буль-яка iнформачii щодо працiвника, який повiдомив iнформацiю про. корупцiйне
або пов'язье , *орупчiarо правопорушення не може буги розголошена, kpiM випадкiв

9.

встановлених законодавством.
9.2. У разi розгопошоЕIIя конфiденцiйноi iнформачii про особу, яка повiдомила про
корупцiЙне чбо nou'".*. з корупцiею правопорушення, керiвник, за змвою TaKoi особи,
no"rn"a" BжrtTr,r Bcix невiдкладних заходiв задlя )rникЕення EacTaHIUI IIегативнш( наслiдкiв
для особи, пов'я}чlних з тllким розголошенlulм.
9.З. kерiвник пiдприемства та Уповновахений самостiйно визЕачають заходи, я<i на
ikню дрtку е достаr"irи для зашсту прачiвникiв, якi повiдомили iвформацiю про
корупцiйне або пов'язане з корупцiею правопорушення, за умови писъмового погодження
працiвЕика з колом запропоЕовангх заходiв.
9.4. Прачiвник Jбо .rrrе" його ciM'i не може буги звiльнений чи пр_имушениЙ до
звЬнення, притягнутий до длсцrплiнарноi вiдтlовiда:rьностi ,п,r пiддаrrий з боку керiвника
iншим негативним заходам втr:п4ву (переведення, атестацiя, змiна рлов працi, вiдIуIова в
призначеннi на вищу посаду, скорочення заробiтrrоi плати тощо) або загрозi таких заходiв
впливу у зв'язку з повiдомленням ним про порушення вимог цього Закону iншою особою.
irqор"ччi" про викривача може буrи розголошена лише за його згодою, KpiM випадкiв,
встаIIовлеЕих зllконом.

Процеryра iнформування Уповновджепого працiвниками про виЕцкпенЕя
врегулюваЕня реаJIьЕого, потевцiйного ковфлiкry iHTepeciB, а також порядок
виявленого конфлiкту iHTepeciB
10.1. Повiдомлення про порушеЕня вимог ДнтикорупцiЙноi прогрtлми може бум

10.

здiйснене працiвником без

10.2.

з

}ЕачеЕIIя авторства (mroHiMHo).

ВимогИ до анонiмнrлС повiдомлень про порушенI вимог цього Закону та

порядок ix -розглялу визначаються Закопом Украrни <Про залобiгавня корупцii>,
10,3. дноlriмне повiдомлевrrя про порушення вимог цього Закону пiд;rягае розгляду,
якщо наведена у ньому iнформацiя стосуеться KoHKpeTHoi особи, мiстить фактичнi данi, якi
можутъ бупа перевiрепi.

10.4.

AHoHiMHe повiдомлення про порушення вимог цього Закону пiдлягае перевiрчi
у TepMiH не бiльше п'ятнадцяти днiв вiд дня його отримсlння. Якщо у вк€lзtlний TepMiH
перевiрити iнформацiю, що мiститься в повiдомленнi, неможливо, керiвник вiдповiдного або
його заступник продовжують TepMiH розгJIяду повiдомлення до тридцяти днiв вiд дня його
отримання.
10.5. У разi пiдтвердження викладеноi у повiдомленнi iнформацii про порушення
вимог цього Закону керiвник вiдповiдного органу вживае заходiв щодо припинення
виявленого порушення, усунення його наолiдкiв та притягнення винних осiб до
дисциплiнарноТ вiдповiдалlьностi, а у випадках виявлення ознак кримiналъного або
адмiнiстративIIого правопорушення тЕжож iнформуе спецiально уповноважених суб'ектiв у
сферi протидii корупцii.
10.6. Працiвники пiдприемства зобов'язанi повiдомлять не пiзнiше наступного
робочого дня з моменту, коли вони дiзна-тrися чи повиннi були дiзнатися про наявнiсть у них
реального чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB свого безпосереднъого керiвника,
Уповноважену особу, а у разi, якщо конфлiкт пов'язаний з керiвником пiдприемства спецiапьно уповноважених суб'ектiв у сферi протидii корупцii.
10.7. Працiвники зобов'язанi не вчиняти дiй та не приймати рiшень в умовах
ре€lльного конфлiкту iHTepeciв та вжити вiдповiдних заходiв задля врегулювання конфлiкту
iHTepeciB.
10.8. Керiвник пiдприемства, до повноваженъ якого належитъ звiлънення
(iнiцiювання звiлънення) працiвникiв iз займаноi посади протягом двох робочих днiв пiсля
отримання повiдомлення про HarIBHicTb у пiдлеглоi йому особи реалъного чи потенцiйного
конфлiкту iHTepeciB приймае рiшення щодо врегулювання конфлiкту iHTepeciB, про що
повiдомляе вiдповiдну особу.
10.9. Посадова особа пiдприемства, до повновФкенъ якоi нЕ[пежитъ звiльнення
(iнiцiювання звiльнення) з посади працiвникiв, якiй стаJIо вiдомо про конфлiкт iHTepeciB

пiдлеглого йому працiвника, зобов'язаний вжити передбаченi Законом заходи

дJuI

запобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB такоi особи.
10.10. У разi iснування в особи cyMHiBiB щодо HaJIBHocTi в неТ конфлiкту iHTepeciB
вона мае право звернутися за роз'ясненнями до територiалtъного органу Нацiонапьного
агентства.
10.1 1 . У разi якщо особа не отримала пiдтвердження про вiдсутнiсть конфлiкту
iHTepeciB, вона дiе вiдповiдно до вимог, передбачених цiею Антикорупчiйною програмою.
Якщо особа отрим€rла пiдтвердження про вiдсутнiсть конфлiкту iHTepeciB, вона
звiльняетъся вiд вiдповiдапьностi, якщо у дiях, щодо яких вона зверталася за роз'ясненням
пiзнiше було виявлено конфлiкт iHTepeciB.
10.12. Зовнiшне врегудювання конфлiкту iHTepeciB на пiдприемствi здiйснюеться
шляхом:
_ усунення посадовоi особи(працiвника) вiд виконання завдання, вчинення дiй,
прийняття рiшення чи yracTi в його прийнятгi в умовах реаJIьного чи потенцiЙного
конфлiкту iHTepeciB;
- застосування зовнiшнього контролю за виконанням особою вiдповiдного завдання,
вчиненням ним певних дiй чи прийняття рiшень;
- обмеження у доступi працiвника до певноi iнформацii;
- перегJuIд} обсягу посадових повноважеЕь посадовоi особи;
- переведення посадовоТ особи (працiвника) на iншу посаду;
- звiлънення посадовоi особи (праuiвника) пiдприемства.

Заходи щодо вирiшення конфлiкту iHTepeciB здiйснюеться вiдповiдно до положень
Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>.

Порядок проведення irцпвiдуального консульryвашIя Уповповажепим працiвникiв
пiдпрп€мства з пптань застосуваIlня аЕтикорупцiйппх gIаЕдартЬ та процедур
l1.1. Буд-ясиЙ працiвЕик пiдприемства мае право звернуглlся до Уповновa)кеного з
метою отриманЕя письмовою або ycgoi консультацii з питань застосраI {я аптикорупцiйнкх
11.

стандартiв та цроцедур]

Порялок проведення перiодцчного пiдвищення квалiфiкацii працЬнпкiв у сферi
запобiгаЕпя i протидii корупцii
12.1. Пiдвищення ква;riфiкацii працiвнш<iв пiдприсмства у сферi запобiгдrня та
виявлення кор}пцii здiЙспоеться з метою наданIя базових знаЕь з питань антикорупцiйного
з*о"ода""r"ъ пiдвищенпя рiвня виконаrrrrя вимог ДЕмкорупцiйноi програми, формування
аптикорупцiйноi культури, а також виховаЕня нетерпимостi до корупцii.
12.2. Веryлярно, але не рiдше одrого разу на pi* створювати KoMicii та робочi групи,
оргаrтiзовувати конференцii, семiяари i наради з питань запобiгання i протидii корупчii.
12.

Застосування заходiв дпсцпплiнарноl вiдповiдальностi до працiвшикiв, якi
порушують полоtкення АнтпкорупцiйЕоi програми
13.1. За вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею прalвопорушень особи,
притягаються до кримiнальпоi, адr,riнiстративноi, цивiльпо-правовоi та дисциплiнарноi
вiдповiдальностi у встаrrовленому закоЕом порядку.
13.2. Керiвник пiдIриемства за власною iнiцiативою, клопотанням Уповковаженого
мае право притягнути працiвникiв, якi порушують положення днтикорупцiйноi програми, до
д.сциплiЕарноI вiдповiдальностi.
13.3. Посадова особ4 яка вчинила корупчiйне правопорушення або правопорушенЕя,
пов'язане з корупцiею, одЕaж судом не застосовано до Hei покарання або не накладепо на Hei
позбавленнЯ права обймати певнi посади або займатися певною дiяJБIriспо
ст"оення у
""Дi
Еа пiдприемствi, пiдлягас притяпIенню до дисциплiнарноi вiдповiдальностi до
13.

встановленому законом порядку.
13.4. Порядок притягЕевня особи до дисциплiнарноi вiдповiдальностi реryJIюеться
Кодексом законiв про працю, Колективним договором, Законом Украkи <Про заrrобiгання
корупцii:)), ДнтикорупчiйнОЮ ПРОГРаI\,IОЮ та посадовою iнструкцiею такого працiвника.

Порядок вжиття заходiв реаryвання щодо виявлених фаrстiв lсорупцiйного або
по;'язанпх з корупцiею правопорушепь, проведепня внутрiшнiх розслiдувань
у разi виявлеrшя працiвником факту корупцiйного або пов'язаного з корупцiею
правопорушення, BiH зобов'язаний негайно повiдомити про це керiвникti пiдприемства та у
разi наяввостi в дiях iншого працiвника ознак кримiва;lьного чи адплiпiстративного
повiдомити про це спецizlJьЕо уповповФкенi державнi органи.
правопорушення
- 14l, З метою
виявлеЕня причин та yI\{oB, Що сприяли вчиненню корупцiйного або
пов'я}аного з корупцiею правопорушенпя або невиконаЕню вимог Днтикорупчiйноi
програми, за подiшЕям Уповноваженого та Еа пИставi наказу керiвника цроводиться
службове розслiдування в порядку, визначеному окремими нормативЕо-правовими акта}tи.
14.2. обмеженНя щодо забороНи особi, звiльнеIriЙ з посади у зв'язку з притяrЕенням до
вiдповiдалъностi за корупчiйне правопорушення, займатися дiяльнiспо, пов'язапою з
виконанням ii функцiоналъIrих (посадовЕх) обов'язкiв встановлюсться виклюtlно за
вмотивоваIIим рiшенняr,r суду, якщо iнше не передбачено Зaжоном,
14.3.Посадова особа, якiй повiдомлено про пИозру у в,тиненнi нею злоlмну у сферi
службовоi дiяльностi, пiд:rягае вiдстороЕенню вiд виконання повновФкень Еа посадi в
порядку, визначеному Законом.
14.4. Посадова особа, щодо якоi складено протокол про адмiнiстративне
правопорушення, пов'язане з корупцiею, якщо iнше не передбачено Конституцiею i
14.
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зrкон:l {и Украikи, може буIи вiдсторонена вiд виконання функчiона,тьllлtх обов'язкiв за
справи судом,
рiшенням керiвника пiдприемства до закiнчення розгляду
адмiнiстрамвяе цравопор},шенЕя,
про
справi
14.5. У разi закритгя цровадження у
пов'язаrте з корупчiею, у зв'язку з вiдсутнiстю подii або складу адмiнiстративного
виконання с.lryжбових повЕовlDкень особi
вiдстороuенiй
прalвопорушення
середнiй заробiток За ЧаС ВИIчt1'1пеного проryлу, пов'язаного з т.lким

'

вiд

"йд*ойуео.я
вiдстороненням.

15. Порядок внесеппя змiп до антикорупцiйноi програми
15.1. Керiвник пiдприсмства забезпечуе органiзацiю мехаrriзмiв зворотного зв'язку та

iншi внутрiшнi

процеси, спрямованi

на

пiдтримку

та

постiйне

вдосконалення

Антикорупчiйноi програлtи.
15.2. Змiст Антикорупцiйноi програми може бути перогJUIЕуIий за результатами:
1) звiry про оцiнки корупцiйнкх ризикiв у лйльностi пiдприемства;
2) здiiiс"ення нrгляду i коптроrпо за дотриманням Днтикорушliйноi проrраrи, а також
оцiнки результатiв здiйснення передбачених нею заходiв;
З) аналiзу практики виконанця УповноважеЕим cBoix посадових обов'язкiв;
про"aдa""" Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацiй, iз
прачi"r-Йr", керiвником, засновIIиками (5^rасниками) пiдприемства, а також з дiловими
партнерами пiдприемства щодо удосконаJIення Аятикорупцiйноi програми,
' 15.3. IвiцiатороМ вЕесеЕнЯ змiН дО Дrrurкорупцiйноi прогрzш{и може бу.и
Уповновахений, а також засновники (5"lасники), керiвник, прачiвники пiдприемства,
15.4. ПропозИцii щодО внесенЕя змiн до Днтикорупuiйноi програми подtлються
Уповноваженому, який ix вивчао та систематизуе. Раз на piK Yповвоважекий надае
керiвнику узaцаIьнентUI пропозичiЙ щодо внесеняя змiн до Дятикорупцiйпоi програми, якi
надiйшли, та надае cBoi рекомендацii щодо ix врахувштня або вiдхилення.
15.5. Керiвник, отримавши вiД УповноваженоГо узагЕrлъIrення пропозицiй щодо внесення
змiн до Днтикорупчiйноi програrrли, iнiцiюе проводенЕя ik вiдкритого обговорення цrудовим
колективом та засновниками (уrасниками).
У випадках, коли засновЕики (уrасники) або Уповноважений наполягають на
TepMiHoBoMy BHeceHHi певних змiн до Днтикорупцiйноi програми, керiвник у найкоротший
ирок, але не пiзнiше 10 днiв з дати надходженшI такrх пропозицiй, iнiцiюе проведешrя
вiдповiдного обговорення.
15.6. У результатi схваJIення пропозицiй засновниками (учасrrикаN.{и) та працiвниками
(труловим колективом) пiдприсмства керiвник своiм наказом затверджуе вiдповiднi змiни до
ДнтикорупцiйноТ програми, якi с fi невiд'емною частиною.
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