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Biдпoвiднo дo cт.62 ЗaкoнyУкpaТни''Пpo зaпoбiгaннякopyпЦii'':
Haкaзyю
кoМунaЛЬHoгo пiдпpиемствa
1. ЗaтвеpДити Aнтикopyпuiйнy пpoгpaМy
.ii
зi стpoкoм дii п'ять poкiв.
<ЛисичaнськTепЛoМеpe)кa>
нoвoпpиЙнятиx
2. BiддlлУ кaдpiв пpи пpиЙoмi нa paботy oзнaйoмлювaти
paбiтникiвз Aнтикopyпuiйнoю пpoгpaмoю.
Гoлoвaкoмtсtt
3. bтвopити кoмiсirоз oцiнки кopyпuiйниxpизикiвy склaДi:
ий), члени кoмiсii:
ГлyпlкoвГ.B.- юpискoнсyльт(Упoвнoвaжен
- кaц. o.A.. нaЧaЛЬниквiддiлy пoстaЧaння;

- TкaченкoB.I. гoлoвниЙбyxгaлтеp;
i вiддiлyзбyтy;
вi.ц.цiЛy
aбoнентсЬкoгo
- Пoпoвao.Л. _ нaчaльник

BTB;
- Гopлoвao.M' _ в.o. нaчaJlЬникa
- Сiбipueвao.A. _ гoлoвнийекoнoмiст.
сToсoвнooбoв'язкoвoстi
4. Bнести змiни дo ПpaвиЛвнутpiшньoгoрoзПopЯДКy
дoTpиМaнняaнтикopyпuiйнoiпpoгpaми.
5.Biдпoв i Д aл ьнo ю o с o бo ю з a p е a л iз a ЦiЮ a н т и кo p yп u iй н o Т п p o г р a M и
Ilpиз}raЧитиюpискoнсyЛЬтa Глy ш ковa Г.B.
3aЛишaюзa сoбoю.
6. Кoнтpoль3a викoнaнняМЕIaкaзy
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пPOГPAМA
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Пpeaмбулa

I]iсю
Aнтикopyпцiйнotо
ПрoГpaМoю
кoMvнaЛЬне
ПlДПpисMсTBo
<<ЛисичaнсЬктeПЛoMеpе?ка
D (дfuПi- Юpидичнa oсoбa l ПpuГoЛotxуi..шo rT пpаuiвники. П()сa.]oBi
ocoби, кеpiBник i зaснoвники (унaсники) y своiй внyтрilлнiй дiяльнoстi' a Тaкoж y пpaвoвi.tlнoсинax
iз дiлoвими пapTI{ерaМи' oргaнaМи держaвI]oТ BЛaди' oрГaнaМи мiсцевoгo сaMt,ltspЯ]lyвaH
Hя'
керyюТЬся пpиIIциПoМ <нульовoi тoлеpaнтнoстi> Дo бyдЬ-яких пpoявiв коpупuii i вlкивaтимуть всix
пеpе.цбaчениx зaкoнoдaвсTBoМ зaxoдiв щoдo зaпoбiгaння. BияBJIе}lHятa пpo.l.и;1ii'кop1,rluii' i
пoв'язaним з неto дiям (пpaктl,ткаьt).
I. Зaгaльrri ПoЛo}l(еIltlя
1. Aнтикopyпцiйнa пpoгpaмa с кoМпЛексoMпpaвил' сTандapтiв i пpouелуp Цoдo BиявЛеHHя.
пpoтидii тa зaпoбiгaння кopyпцiТy лiяльнoстi Юpиди.тнoi ocоби.
2. Aнтикopyпцiйнa пpогpaмa BсТaнoBлIoсcтalIдapти тa BиМoги не нижнi, нirк пеpедбalенi Зaкoнoм
УкpaiЪи <Пpo зaпoбiгaння кopyпцiТ> (лaлi - Зaкoн) тa Tипoвоrо aнтикoрyпцiйнoЮ llpol'рaМolo'
зaTвеpдженolopirпeнням Haцioнaльнoго aГет{тстBa
з пиTaнЬзaпoбiгaння кoрyпцii.
3' Tepмiни в Aнтикoрyпцiйнiй пpогpaмi B)киBatoTЬcя
y знaченняx' нaBеДениХв Зaкoнi.
4. Aнтикopyпцiйнупрoгpaмy зaTBеpд)кеI{o
(нaкaзом)кеpiвникalopидиvнoТoсoби ПiсJIЯiТ
рiпIетrняМ
oбГoBoрення
з пpaцiвникaмиi пoсaдoвимиосoбaми Юpидиннoi oсоби.
5. Tекст AнтикopyпцiйнoТпpoграпlипеpебyвaсу Itoсгiйнoмувiлкpи-r.oму
достуl'liдля прauiвникiв.
Пoоaдoвиxосiб Юpидиннoi oсоби, a тaкo)ttдля iT лiлoвих гlaр.гнеpiвнa iнфoрмauiйнoм) сl ендi .t'
пpимiщеннiтa/ aбo Ha сайтi lopи:tиннoТoсoби.
II. Cфepа зaстoсyBaIi}Iята кoЛo oсiб, BiДпoвiдаЛЬних:]аpeaлiзаuilо Aн,гикopупuiйнoi
пpoгpair,rи
l. Aнтикopyпцiйнaпрoгрaмaс oбов'язкoвoroДЛявикoнaнняусiмa прaЦiвникaмиК)ридиннoiосoби.
BкJтючa]oчи
ПoоaДoвих
oсiб усix рiвнiв.керiвникa.
2. Aнтикopупцiйнa пpoгpaмa TaкoI{ зaотoоoByeтьсяЮридинт]olо oсoбorо y iТ пpaвoвiднoсинax iз
дlлoвиvи пapтHеpaМи.y ТoМy нислi opганами деp)(aвнoi BЛaди Ta oргaнaМи viсцeвoro
сaМoвpядyBaI{т{я.
3. Здiйснення ЗaХoдiB щoдo викoнaння (pеaлiзauii)AнтикoрyпцiйнoТпpoгpaми в межaх свoiх
пoвнoвфкенЬпрoвaдяTЬ:
1) кеpiвникlopидиннoi oсoби (лaпi - кepiвник);
2) пoсaдoвaoоoбaIoриДичнoТocoби, вiдпoвiдaтьнaзa реaпiзauiюAнтикoрyпuiйнoТпрoгрaми(,цaлi
- Упoвнoвax<ений),
прaвoвийстaтyс якoi визнaчaсТЬся
Зaкoнo'ryI
i Aнтикopупuiйнoю IlрOl.рaМoro:
3) пoоaдoвi oсoби Юpидичнoi oсоби Bсix piвнiB тa iнrrri пpaпiвники Юpидинноi oсоби (дtшi пpaцiвники).
III. Aнтикopyпцiйнi :lахoДиy дiяЛьIroсTilopидиннoi oсoби
1. Пepeлiк aнтикopупЦiйних заходiв у Дiяльнoстi lopидиuнoi oсoби
l. Юpидиннa ocoбa зaбезпечyсрозpoбку тa BжиТTязaхo.цiв,якi с неoбxiДнимитa дoстaтнiмидля
зaпoбiгaння,виявЛeI{Ilяi пpoтидii кopyпцii y своiй дiяльнoстi.
2. Aнтикopyпцiйнi зaxoди BклIoчaютЬ:
1) пеpioдиннy oцiнкy кoрyпцiйних pизикiв y дiяЛьнoсTilopидиннoТ oсoби;
2) aнтикopyпuiйнi cтaндaрти i прoцедypи y дiяЛЬнoсТiЮридиvноi oсoби.

i проuелуpaмиЮpидиннoi осoби с:
3. ocновними aнтикopyпцiйниМисTaI{.цaрTaMи
HaвЧа-гlЬHиx
1) oзнaйoмленнянoBих прaшiвникiвiз змiстoм Aнтикоpyпuiйноi пpoгpaми.IlpoBе,цення
зaхo.цiвз питaнь зaпoбiгaння i ltротидii корyпцiТ;
2) aнтикopyпuiйнaперевiркaдiлoBиХпaртнерiвl
3) пoлoхteннящo.цooбoв,язкoBoГoдoтpиMaт{няAнтикopyпцiйнoТ пpoгpaми;
4) кpитеpii обрaння .цiлoвихпapтнеpiв Ioридиuнoi oсоби;
5) oбмеження Що,Цoпi,Цтpимки lopидиннoю oсoбoю пoлiтинних пapтiй, здiйснення блaгoдiйнoТ
дiяльнoстi:
6) мeхaнiзм пoвiдoмлення Прo BияBЛенняoЗнaк Пopylxення AнтикopупцiйнoТпpoгpaми. oзнaк
tIя,a Taкoж кoнфiленцiйнiсть
BчиненI{якopyпцiйнoгo aбo пoв'язaнoгoз кoрyпцiсю ПрaвoПoруtlIен
тaких пoвiдoмлеI{Ь
Ta зaхI,тсT
викривaнiв;
7) здiйcненняУпoвнoвarкенимтa прauiвникaмифyнкцiй ЦoДo зaПoбiгaннякopyпцii;
викривaнiв.
BкЛючaЮчи
внyrpilllнсpoзс.ri:yвaння
l накЛа.1сння
81пpouелypа
рОзrляд)повi,tомлень
дисциплiнaрних сTяГненЬ;
9) нoрмипpoфеciйноТ
пpattiвникiв;
етикитa обoв.язкиi зaбoрони.Цltя
10)мехaнiзмизaпoбiгaнняi вpегулкlвaннякoнфлiктуiнтересiв:
11)обмеженнящoдo пoдaрункiв;
1'2)нaгляд i кoнтpoль зa ,цoTриМaнт{ям
вимoг Aнтикoрyпцiйнoi ПрoГpaми.
2. Пepioдиuнa ouiнка кopyпцiйних pизикiв y ДiяЛьIroсTiIopиди.rнoi oсоби
оцiнкy кopyпuiйниx pизикiв
l. Юpиди.lнaoсoбa I{еМенIIlеоДт{oГo
рaзy нa piк здiйснюс внyтрiu-тню
у свoiй дiяльнoстi.
з
2. Коpyпцiйним pизикoMс обгрyнтoвaнaймoвipнiстьнaсTaнняпoдi.iкopyпцiйнoгoЧи пOB'я:]aнoГo
кoрyпцiсroПрaBoПopytпення
aбo пoруurенняBимoг Aнтикopупцiйнoiпрoгpaми.
3. oцiнкa кopyпцiйних ризикiв в К)pилиннiй oсoбi пpoволитьсякомiсiсlо з oцiнки кopyпuiйних
pизикiв (дaпi . кoмiсiя).
гьсякеpiвникr.rv.
кoviсiТзarвеpлхtукl
ПoрядoкдiяльнoстiТа скЛaД'
,Цo склaдy кoмiсiТ вxодять Упoвнoвaжений (гoлoвa комiсii). кеpiвники сТpyкТypних
'J
пiдpoздiлiв Юpидиvнoi оcoби. a тaкoяt iнпri прartiвники.ви lнaченi керiвникoм,]alIo]'oджеtlняМ
Упoвнoвaженим.
Пiд чac прoведенняoцiнки корyпцiйних pизикiв зa iнiцiaтивoкl Упoвнoвaженoro/'lopoбoти
кoмiсii без вкЛючeння дo ii.склaду Мoжyть зaJryЧaTисяiнrпi пpaцiвники Юpиди.rноi oсoби' a тaкorк
незaлеrкн
i ексПерТичи спецiа.лiсти.
Упoвновaжений, з MетoIo недoпyщення конфлiкту iнтеpесiв aбo неoб'сктивнoстi y рoбoтi
кoмiсii, пpи рoзпoдiлi функпiй мiж членaми кoмiciТбеpе дo увaги кoлo ix пoca,цoвихoбoв.язкiвв
Юpидичнiй oоoбi.
4. Метoю дiяльнoстiкомiсiТс зaпoбiгaння,BияBЛенняi усуненнякоpупцiйних ризикiв 1 riя;tьнoсti
кepiвникaтa пpaцiвникiвЮpилиннoi осoби.
5. Кopyпuiйнi p|4зт4КI4
у дiяльнoстi ЮpилиннoТ осoби пoдiляtoтьсяHa внyтpiшlнi та зoвнiшlнi.
Bнутpirпнi кopyпцiйнi pизики i,Центифiкyютьсяв оpгaнiзauiйно-упpaвлiнських. фiнaнсoвогoсПoДapсЬкиx,
кaдроBиx.юридичних ПpoцедуpaХдiяльнос'riI0pидичноi oсoби.
y л iя л ь нo сгiд iл o ви х п а pгнеpiв.1 , r ov y н и с л i
Зoвн irш нiкоpупшiйнipизик и iл е нги ф iкyю т ь ся
y
l] якиMи toриrtиннaoсoба гrеpeбyвaс
oргaнiвдeржaвнoiвлa,ци,opгaнiв мiсuевoгосaМoврядyвaння.
дiлoвихпpaвoвiдносинах.
6 .Заpез yльгaтамиiл ентифiкa uiТкo pyп ш iЙ ни хpи зи кiвкo мiсit . ю вiл п о вiд но t r o ||o p Я .Цк } l l ' ,l t i ял
Ta oпис, клaсифiкaцiязa кaтегopiямиТa BиДaМи.
iх1{€ визнaчeнт{я
здiйснтоroться
7. Зa pезyльтaтaмиoцiнки кopyпцiйних pизикiв y .цiяльнoстitOpидиннoi осoби кoмiсiя гol.ус
письмoвий звiт, щ6 пiдписyс.гЬсячленaми комiciТ'

Звi г склaдастьсязa фоpмoю i стрyктypою. BизнaчениМиB пОpЯ]lкyдiяllьнoс li кtlv iсiТ'

oсоби i
Звiт зa pезyльтaтaми
oцiнки кoрyпuiйниxpизикiвпoДaстьсякеpiвникyЮpидиннoi'
ПoBиI{еI{ мlcТиTи:

1) iдентифiкoвaнiкopупuiйнi ризики' a Taкo)к причиrrи. Щo i'х rlopoлжyюIЬ. Га yмoви. щo Тм
спpияIoть;
2) oцiнкy виявЛеI{ихкopyпцiйних ризикiв;
piвня виявлeнихкopyпuiйних
3) пpoпoзиuii щo,цoзaxoдiв iз зaпoбiгaння,yсyнeння (зменшrення)
ризик1в.

пpaЦiвникaмlopидиuнoТoсoби,a тaкoжможе бути
Tекст звiтy т{aдaсться
'цляoзнaйoмлення
нa вeб-сaйтiЮpидиннoiocoби(y paзi йогo нaявноотi).
oпpилIoДнений
Якщo
пiд
vaс
8.
зaхоДiв щoДо oцiнки кopyпцiйнихpизикiв Упoвнoвaженийвиявитьфaкт
пpoгpaми,BЧиHеH}Iя
кopyпцiйногrr
aбo пoв'язaнoгoз кopупцiсю
пopyшel{няAнтикopyпцiйнoТ

внyт pilllнь о гo
pt lt сl t i .l 1 в a н н1я
П рaв o Пoр yшеH Hвiн
я. iнiцiюг пе релк еp iвни кo МПи Г а llHяПpOвеЛ еHHЯ
pоздiлoм
ХV Aнтикopyпuiйнoiпpогpaми.
пopяДкy,пepe,Цбauенoмy
9. Юpидиннa oоoбa не рiдrrrенilt oдин paз нa Tри рoки пoвиннa пpoхoдиTи зoвнilлню otriнкy
кoрупцiйних pизикiв. як1 прoBoДяTЬopraнiзauiT.|цo HадаюlЬ аy.rитоpськi.юpи.tиннi ни
i ексПеpТи
кoнсaлтингoвi
ПoсЛуГи.
абo неза.пежн
'
звiту внутpiшньoiтаiaбoзoвrtiulньrr.l.
oцiнки коpyпrtiйнихpизl-lкiв
10. Зa pезyльтaтaМиoпрaцIоBaння
,зaпoбiгання.
пrtii'у :iяльнt'сti
BияBЛеtlHя
i пpoтилii'к..lp1
необхiднихзахoдiвдля
керiвниквжиBaЮть
Тa llpollе,цyp.
IOpиди.rноioсoби,y томy числi rлляхoмзмiни iснуюних aнтикopyгlЦiйнихсTaнДaрTiB
3. oпис aнтикopупцiйних стaндapтiв i пpouелypy лiяльнoстi IOpиДичнoi oсoби
l. З метoю фopмyвaннянaлежтioГopiвня aнтикopупцiйнoTкуЛЬTyриУпoвновaженим дJlя нoBих
пpaцiвникiв,a Taкo)кiнrпих оciб, якi дiroть вiд iмeнi ЮpидиvнoТосoби, пpoвоДитьcяoбoв'язкoве
BсTyПI{eoзнaйoМЛеI{ня
iз пoлorкеннямиЗaконy, Aнтикopупцiйнoi ПpoГpaМитa пoв'язaних з нею
.цoкyмeнтiв.
2. Пoлoхення lцo.цo oбoB'язКовoстi дoтримaння Aнтикopyпuiйнoi пpогpaми вкЛючaЮТЬся.цo
пpaвил внщpilпI{ЬoГo тр)rдоBoГo poЗпopяДкy lOpиди.rнoi oсoби. ПoЛo)кеHЬпрo стpyкl1pнi
якi yклa.Цaroться
пiдpoздiли,воiх тpyДoвих дoгoвopiв,a ]aкoж МoжуТь l]кЛIоЧaТися
дo ,Цсlгoвopiв.
Iopидиннoro oсoбorо.
Пpимiрнi фopми aнтикорyпшiйних зaсTережеHЬ poзpобляlоr.ься Уrtoвнoвaженим .з
ypaxувaтIтlяМсфеp дiяльнoстi lopидинноi oсoби.
3.,{iлoвi пapTl{rpиЮpидичнoi oсoби обиparoтьсязгiднo з кpитеpiями'якi бaзуютьсянa rrpoзopoстi
Дiяльнoстi,кoнкурентнoстi.якoстi тoвaрiв.poбiт i пoсл1,гтa нaдiйнoстiЗ.
4. Кpитерii i пpоuедypивiДбoрy дiлoвих пapтнeрiв,Цляpiзltих сфер ,liя.lrьнoстi}opилиннoi oсoби
рoзpoблясУпoвнoвalкeний Ta зaTBеpд)кyскeрiвник.
5. Упoвнoвalкений прoвoдить aнтикoрyпцiйнy перeвiркy нaяBних aбo пoтенцiйниx ,.Iiлoвиx
пapтнеpiв Юpидиvнoi ocoби з метorо oцiнки нaявнoстi кopупцiйниx pизикiв. Пpи цьoму
Упoвнoвaжений пеpевipяс,чи мaс Дiлoвий гrapTI{еp
репJтauiю сyб'сктa, дiяльнiсть якoгo пoв,язaнa
з кopyпцiero(нaвiть зa вiдс),тнoстiвiдпoвiдниx сyДoBихpiuтень),Ta чи не бyле лiлoвий ПapT}rеp
як пoсrpедHиКДЛя передaviтpетiм осoбaм (aбo для oTpимaннявiд тpетix oсi6)
викopисToByвaTися
непpaвомipнoiвигo,Ци.
AнтикopyпцiйнaперевipкaзДiйснtостьсявiдпoвiднo,цoBиМoгAнтикopупuiйнoТпрогpами.a
тaкoж стaндaртiв Для piзних сфеp дiяльнoс'гi Юpиди.rнoi. особи. rцo poзрoблякlться тa
Упoвнoвaженим.МaтерiалипеpeвiркизбеpiгaютьсяI{еМенItIенirк 5 poкiв.
зaтверд)куютЬоя
Зa pезультaтaМи aтiтт4кopyпuiйнoiпеpевipки Лi-'toвoгo ПapТнеpa Юpидинrtoi. осoби
УпoвнoвaженийскЛaдaсписЬмoв;,pекомендauiюкеpiвнику.
Уповнoвaженoгoкеpiвник ,цЛяПрoЛoBженняaбo пoчa.l.ку
У paзi негaтивноi pекoмен,ЦaЦiТ
пpaвoвiднoсинiз тaким дiлoвим пaрTllерoММaсyхtsaлитиoбrpyнтовaнеpiпrенняз LtЬOгoIlи.Гaння.

6. Юpидиннa ocoбa (у paзi вiдсyтнoстi зaбoрoн,BсTaHoBЛениx
зaкoнoДaBсTBoМ)
може злiйснкlвaти
BI{ескинa пiдтримкy пoлiтичних пapтiй' a тaкoж здiйснювaт.иблaгoдiйну лiяльнiсть лише ttiс,ця
виснoвкyУпoвнoBФкенoгoпрo вiдсyтнiстькopyпцiйниxpиtикiв.
Упoвнoвaжений}хBaлroсBисIloBoкпрoТяГoМ
днiв (визнauaстЬся(Bсl.aнoBJtюс1Ься
)
Iopиди.тнorooсобoro) пiсля oтpимaння всiх дoкументiв' пoв'язaних iз здiйсненHЯМtsкiLJa}Jих
внеcкiвaбo блaгодiйноТ
дiяльнoотi,i нaпpaвлясйого керiвникy'
БлaгоДiйнa,цiяльнiстьЮpидиuнoi oсоби зa зaгaЛЬни]\,f
ПpaBилoМмaс здiйснкlвaтися(V рaзl
вiдсyтнoсTiзaбopoн,BсTaнoвлеI{их
зaкoнo,цaвствoМ)
лиruе неpез блaгoдiйнi opгaнi:зauiiвiдпoвi,'tнo
дo зaкoI{oДaBствa.
7. Здiйонення блaгoдiйнoТдiяльнocтi Iopидичrroi oсoби не Дol]yокaсTЬся}
якщo:
l) iТ здiйснення с ).Мoвoю yклaденI{ябy.Ць-якoгo,цoгoBopy'1,xBnлет{ня
prlпrl{ня opгa}Iol\'держaBrioi
BЛaДи, oргal{oМ мicцевогo оaмoBpядyBaнi{яaбo здiйcнroстЬся з меToIо oтpиMaння пеpеBaГ y
пiдпpисмницькiй Дiяльностi,
2) лiловий тIарTHеp
абo oprан lеptкавнoТsЛaди.opГаIlviсцевoгo саvo врядуl]а
ll Hя HaпoЛяlaсHа
здiйонeннiтoго чи iнrпoгoBиДубЛaгo.цiйнoТ
дiяльнoстiЧepезПeBHyблaгo,lriйнy
opI.aнiзaцi+о.
Упoвнoвaх<енийBе.це рессTр здiйсIrениx Юридиннoк.l oсобoю внескiв на rti.lтpимк1
пoлiтичних пapтiй тa блaгoдiйноТдiяльнoстi. laнi в тaкoм1 рессrрj пiллягarотьзберiгaнню нЬ
менIпенiх 5 poкiв.
Пoлoженняпрo ПopЯдoкведе}IIlя
вкaзaHoгoресс'pу зaтBер,ц)к),€
ТЬся кeрiвникoмзa ПoдaHняМ
Упoвнoвaженoго.
8. !ля пoвiдoмлeнняпpaцiвникaми ЮpидиннoТocoби пpо фaк.ги llopvlllсHHяAн гикopуlruiйноТ
пpoГpavи. BчиI;еHHякopупuiйниx абo пoB я.]aHих з кopупuiск-rl|рaBoПop)U|еHЬ
{-1e.Il
пoвiДoМЛення)Упoвнoвarкенийpoзмiщус вiдпoвiдну iнфоpмauiкl нa iнфopмauiйних сTен,Iaх B
пpимiщеннi ЮpидиннoТ oсoби тa нa oфiцiйнoМy веб-сaйтi Юpидиvнoi' oсoби (y
рaзi йоr.o
нaявнoстi).
Тaка iнфopмauiяпoBиHнамiстити:
нoмеpтeлефону.цляздiйсненняпoвiдомлень*;
aдрrсy eЛекTpotlнoiпoтшти.цляздiйснення пoвi.цoМЛень*,
гoдини пpийoмy oсoби, якa y[roвнoBaя{ет{a
oтриМyBaTиyснi тa письмoвi повiдoмлення*.
* Bизнaчaсться (встaнoвлrосться)Юрилиvнoтo
oообoю.
Упoвнoвaженийpoзрoблястипoву фoрмy пoвiдомлeння.
Упoвнoвокений BедереесTрпoвiдoмленьпpo фaкти ПoруIxеrrня
AнтикорyпrriйнoТпpoгpaми
aбo oзнaк BчиI{еI{I{я
кopупuiтiних чи пoв'яЗaних з кoрyпцjсrоnpa*о..opy-е"i. IIoрядсlкBедеIlня
вiдпoвiднoгоpeссTpузaTBeрд)tусTЬся
керiвникомзa ПoдaнHямУпoвнoвaженого'
Cтрoки i Пopядoк poзГЛядy Упoвнoвaженим пoвiдсrмлень гrpo фaкrи ПoрYUlеHн'I
AнтикopупцiйнoТпpoгpaми"BчиненIlякopyгlцiйних aбo пов.язaнихз кopупuiсrо rlpaBо|lopyЦIеFIЬ
BсТaI{oBЛIоIoтЬсяв пoЛo)кeн}lI. зaTBеpд}кенoМy кеplвниКoM:зa ПoДaнняM Уt tсlвнoвaженoгo.

IV. HopмIl пpофесiйнoi eтиrсtl працiвнl,lкiв К)pидичнoi oсоби

l. Пpaцiвники lopидиvнoТ oсoби пi,цчaс викo}laннясвoiх фyнкuiонaльнихoбов'яlзкiвзобoв.язaнi
не}xильI{о дo'цep)кyBaTисязaГaJIЬнoвизнaниxетиЧItих нoрм пoведiнки aбо вимoг кoдексу еTики
ЮpидиvнoТоcoби (y paзi йoгo нaявнoстi).
2. ПpauiвникиlopиlиннoТ осoби тoлepaнтнoi з пoвагoю сТаBлЯТЬся
.дo пoлiтичниxпoглядiв'
iдeoлoгiннихтa pелiгiйних llерекo}JaнЬ
iнтлих oсiб, a тaкoж зoбoв'язytотьсяне BикoрисTОByBaTи
свoi пoвI{oвaх{ення
в iнтеpесaх пoлiти.rниx пapтiй тa,/aбoпoлiтикiв.
3. Пpauiвники Юpидиннoi oсoби дiють oб'сКTивнo.незBa)кa}oчи
нa oсoбист.iiнтереси.oсoбисге
сTaBЛення,цoбyдЬ-якиxoсiб' нa свoТПoлiТиЧнiпoГЛяди'iдеo.llогiчнi.релiгiйнi aбo iнrпi oсoбисr.i
пoгЛядичи ПepекoI.{aння.
4 . Пp аuiвн и киЮpил и'lноТoсoби с1vл iннt . l.Кo vnегсHI I loBч
. а с|] opеJ
. ) J lЬ |a т и вно
i вiл пoв i L a .t ьн t l
BикoIlyIоTЬфyнкцioнaqьнioбоB'язКи.piшrlrllя Tа ,llop)пlеl]}rЯ
oрraнiв i пoсaдoBихосiб' яким вoни
пiдпopядкoвaнi,пiдзвiтнi aбo пiдкoнтрoльнj,а тaкoж Е|е]1oIlyсКaк)ТЬ
зЛo]])t{ивaHЬ
тa неефективнсl
t.tl
викoристaння кollJтiB i мaйнa IoридипнoТ oсoби.

5. Пpauiвники Юридиннoi осoби не poзгoлollIyloтЬi не викoристoByють B iнrпий спoсiб
кoнфiденцiйнyiнфopмaцiro,щo сTaJIaiм вiдoмa y зв'язку з BикoнaHняMсвoii функuioнallьних
ЗaкoнoM.
oбoв'язкiв,крiм випaдкiв,BсTaнoвЛеI-{их
вiЛ виконання
незважаючинa oсoбис,гiiнгереси.yГpиМyIоГЬся
6. ПpauiвникиЮридичнo].осoби.
.lи
якшlо
taнoBЛяТЬ
oхoрoHюBaниM
Boни с
зaГрОзу
pitпень .цopyчeнЬкeрiвництвalOpилиннoТосoби'
зaкolloМ пpaвaм, свoбoдaм яи iнтеpесaМ oКреМих ГрОМaдяH.юpидиЧних oсiб. lеpiкaвним aбo
сyспiльнимiнтеpесaмaбo сyперенaтьзaкoHoдaвсТBy'
7 . Пp auiвн и ки ЮpидичноТосoби сa мo сt iй нo o цiню ю т ь п pa вuvipнiсt ь } lll, t a ни \кеp i в н и Цt в ом
txкoдy. шro бyл.езавлaна; paзi викoнaння'iaкиx pitttень.lи
pirшеньvи ,ДopyченЬ
Ta N4o}кливу
дopyчеI]ь'
якi пpaцiвник Юpилиvнoi oсo6и
У paзi oтpимaнHя дЛЯ Rикoнaння рitлень Чи ,IloрyчеHЬ.
вBalкa€ l{rзaкoтIнимиaбo TaкиMи, щo сTaнoBЛятЬзaГpoЗyoхopoнloBaниMзaкoнoМ ПpaBaМ.свoбоДaм
oсiб, деpжaвним aбo сyспiльним iнтеpесaм. вiн
ни iтlтеpеcaмoкprМих ГpoMaдян' Iopи.цич!тиХ
пoBинеIl негaйнo в пиcьмoвiй фopмi пoвiдoмиTи прo це безпoсеpедньoгoкeрiвникa, aбo керiвникa
ЮридиннoТocoби тa Упoвнoвaженoгo.
V. Пpaвa i oбoв'язки кepiвrrrrката пpatIiвникiв (кpiпrУпoвнoваrкeнoго)Iopидиннoi осoби
1. Кepiвник,пpaЦiвникитa iнrui oсоби' цo дitоть вiд iменi Юpиlинноi. oсoби. мaюrь пpавo:
Aнтикoрупuiйноi пpoгpaмиl
1) нaдaвaтипpoпoзицiТщoдo yДoскoнaЛення
зa кoнсyльтaцiямищoдo BикoнaHIlяAнтикoрyпцiйноТпpоl.paми
2) звеpтaтисядо Уповнoвaхсеt{oГo
тa poз'ясненнямищoдo iJ IIoЛoжeнЬ.
2. Кeрiвник,прaцiвникиЮриДlгlнoТoсoби зoбoв'язaнi:
l) .Цoтpимyвaтися
вi,Iпoвiдних вимoг Зaконv, AнтикoруrluiйнoТ пpoгрaми l.a IloB я,]aHих] неIt)
ПpaкTичнypеaпiзaшiюAнтикopyllttiйноi.tlpolpами:
a тaкo)кзaбезпенувaти
внутpiIпнix.Цoк1пlентiв,
2) викoнyвaтисвoi безпoсеpелнioбoв,язкиз BpaxуBaннямiнтеpесiвtopидиннoТoсoби:
3) невiДклaднo iнфopмyвaти Упoвнoвarкенoгo, кеpiвникa Юридиннoi oсoби прo Bиllaдки
пopyIIIеIrтrявимог Aнтикoрyпцiйнoi пpoГрaМи (aбo пpo BиIIa.цкипiдбуprовaння дo тaких дiй).
кopyпцiйниx aбo пов'язaних з кopупцiсrо прaвoПopylllень iнп:ими ПpaЦiBникaMи
BчиIIетII{я
}opидиннa oсoбa
IOpидиннoi оcoби aбo iнlпими фiзинними aбo юpидинними oсoбaMи, з Я.к.|IМ|1I
вiД,нoсинaх:
перебyвaс
aбo планусперебувaти
у дiЛoвиx
4) невiдклaднo iнфopмyвaти B пopядкy, BизнaЧенoмy Aнтикорупuiйнoю прoгрaМoю, Пpo
пoтенцiйнoгoкoнфлiктyiнr.еpесiв:
витlикI]еIlIlя
реaJIьнoгo,
5) yтpимyвaтисявiд пoве,liнкиJ якa Мoже бyти рoзuiненotoяк готtlвнiстЬ вчини1.икopупшiйне
пoв,язaнез дiяllьttiстtоloри,пинноioсoбиl
ПрaBoпopуIIIrння,
Ь' IIоB.яЗaнихl Дiя:tьнiстtо
6) не внинятитa не бpaти yнaстi y вчиненнi кopyпuiйних пpaBol|oруIllеH
Iopидиннoi oсoби.
3. Пpaцiвникaмтa керiвнику Юpи.Циннoioсoби зaбоpoнясться:
tанi з шиv
абrr свor сlaHoBи||lr Ia ПOв.Я
свo|. сл1жбuвi ПoBHoBaжеI-|ня
l) викoристoвyвaTи
чи
iнtllих
осiбl
.цЛя
себе
мoжливoотiз MеТoIooдержaннЯнепрaвoмipнoi'Bигoди
Ioриitинноioсoби чtl ii кoшти B пpиBaТни\iн rеpесaх:
2) викopистoвувaтибyДь-якешrarilto
BиГoду (,tля себе ви,ц"тя
3) вимaгaти aбo отриМyBaтибyль.якy мaтерiaльнyaбo HеМaТерiаЛЬIiy
TрyдoвиN4
близькиx oсiб) y зв'язкy iз з.цiйсненнямсвoiх пoсaдoвихoбoв'язкiB,якa не перeдбaЧенa
ocoбою;
ними
тa
lopидиннoro
aбo iнтпим дoгoBopoм мirк
4) opгaнiзовyвaти, 6ути пoоередIiикoМ aбo oсобистo здiйcнювaти буль.якi готiвкoвi aбo
Юpилиннoioсoби.якцo такi платежi
безгoтiвкoвiплaтеrкiчи polpaХyнКиз дiлoвимипapTнерaМи
l
не пеpеДбa'lенi|и|lHиМ ЗaкoнoдaBсгвov:
чи poзрaхyнКи
нa piшення прauiвникiв lopили.тнoТoсoби з MетoК)
впливaти
пpямo
aбo oПОcеpе.цкoBaI{o
5)
aбo немaтерiaльнoiBиГoдидЛя сeбе .Iи дЛЯблизькихoсiб' якa не
oтриМaннябуДь-якoiмaтеpiaльноТ
тpy,Цoвимaбo iнLпимлoгoвopоммirк ними тa Юрилиннorоoсoбotо;
пepедбaнeнa
6) вниняти бyль-якi дiТ' якi гrряпloa6о oпoсеpелковaнoпiДбуptotотьiнших прaшiвникiв.керiвникa
Юpидипнoi oоoбидo пopупlенняBиМoГЗaкoнy ни AнтикoрупuiйноТпpогрaми'

4. Пiсля звiльнення aбo iнrпoгo пpипиI{eIrI{яопiврoбiтництвa з Ioридиннoю oсoбoю oсoбi
зaбoрoнястЬcяpoзгoЛolпyBaТиaбo викopистoвyвaти в iнrпий спoсiб y свoiх iнтеpесaх iнформauiro
(кoнфiденцiйнy).
яка стала Tй вiдova у ЗB.я3кyз викoнaнHяMсвo.].х
пoвнoвaжень.
дoгoвiрних
зoбoв.язaнь.
кpiм випaДкiв.BсТaHoвЛениx
закoнov9.
5. Bимaгaння, Пpoxaння, oдеpжaнHя пoлapyнкiв для cебе ни тpетiх oсiб вiд tоpидинних aбo
aбo нерезiнш.lихосiб) y
фiзинниxoсiб пpaцiBникaми,кеpiвникoмlopидиннoi oсoби (безпoсередньo
зв'язкy iз BикoнaнняМ своiх повновalкень aбo свoiм с.гaнoвищeMTa пoв.язaними з l.lим
мo)кЛиBoстяМине .Цопyскatoться10.
Пpauiвники,кеpiвник мoжуть пpиймaТиПoдaрyнки(l)' якi вi,rпoвiдaloTЬ,]aГaЛЬнoвизHaниМ
yяBлеlllJяМ
пpo гoстиннiстЬ(нaПpикЛaд.
y виг.'tя.:i
ПoДapyнКи
сyвенipноiпрo:yкшii'.ПpиlO|ltсl]ня
Тr<еIo
тa нaПoями, зaПpolllеI{нянa poЗBФкaЛЬIiiзaxoди. вi,lr-u
колувaнн я l.paHспopТнИxBиТpaTТa
пpoхмBaнтlяв гoтелi),кpiМ BИпaдкiв,пеpедбaЧениxy пyнктi 5 цьогo poзлirIy'якtцo вapтiстьтаких
(визнaнaсться (встaнoв,'lюс:ться)
по'цapyнкlBI{еПеpевиrцyс
Юpидиннoю oсoбoю).
Передбaнене цим ПyтlктoМ oбМеження rцo,цoBaрToсTi подaрyнкiв не ПoшиpЮстЬсяHa
пoдapyнки, якi:
- дapyIoTьсяблизькими осoбaМи;
знижки I{a Toвapи' пoслyГи, зaГaJlЬIlo.цoсTyп
- oдrpx{yloтьcя як зaГaJ]Ьнo.цостyпнi
нi вигparшi.
призи,пpeмiТ,бoнyси.
У paзi виявленI{яПoДapyт{кa,
щoдo якoГo iснус зaбopoнaу йoгo олержаннi,у слyжбовoмy
пpимiшеннi.a Тaкoж1' paзi на.tхu:,LжеHHя
пpoПo]ицii'
пoлаpvнкaпpar(iвники.
кеpiBникЮpили'lнoТ
oсoби зoбoB'язaнiнeвiдклaднo.аЛеHе пiЗrriшJе
oлнoгo poбoнoгoдня. в)ки'].и
Тaких зaхoдlB:
l ) вiдмовитисявiл пpoпoзиlrii.:
2) зa мoжливocтiiлентифiкyвaтиoсoбy' якa ЗрoбиЛaпропo'зицitоl
3) зaлyнитисвiдкiв' якщo це Mo)l(ЛиBo.
у тoмy яислi з нислa пpaЦiвникiвЮpидиvнoi oсoби;
4) письмoвo повiдotvtитипpo пpoпoзицirо УпoвновaхtенoгoТa бе.зtloсеpе]Iн
ьol.o кеpiвникa (зa
нaявнoстi)aбo кеpiвникalopидиннoi осoби'
Пpo виявленнямaйrra'rцo моrке бyти непpaвoмipнotoBиГoдoю'aбo ПojlaрyнкaскЛaдaсТЬсЯ
aкт, який пiдписустьоя ocoбoю, ЯКa Bт4ЯBIIЛa
непpaвoмipну вигoДy aбo Пoдapyнoк. Гa
Упoвнoвaжeнимaбo iТбезпoсереднiмкерiвникoмни кеpiвникомЮридиuнoi oсoби.
У рaзi якщo МaйI]o,щo може бyти непpaвoмipнotо BиГoдoto,aбo Пo,цaрyнoквиявляс осoбa"
якa e кеpiвником IOpидиннoi ocоби aбo Упoвнoвaженим' aкт пpo BияBленняTaкoГoМaйнa пiдписyс
oбoв'язкiвкеpiвникaIopидичнoi oсoби y paзi йoгo
ця oсoбa aбo ocoбa,yпoBнoBalкенaнa BикoI{aння
вiдсутнoстi.
6. Прaцiвники,кеpiвник, a Taкo)t(oоoби, якi дiloть Biд iменi Юридиннoi oоoби' yтpимую.гьсявi.l
пpoпoзицiТпoдapyнкiв деp)I(aBнимсЛy)кбoBцям,нapoдI{иМДеПуTaTaМУкpaiни. депyтaтaM МiсцеBих
paд, ix бЛизЬкимoсобaм, фaктинним aбo пoтеHцiйниMдiЛoвиNlПaрTI{еpaМ.
iх пpaЦiвникaмaбo
пре.цстaвт'IикaМ.
a тaкo)к вiл бyль.якoТiнпroi пoведiнки.якa Мo)кеб1,тиpoзI1iненoto
як гoтовнiсть
вчит{итикopyпцiйнeпрaвol]oр}lll ен }|я.пoв.яза|{е
3 дiяльнiстк.lIOpилиннol.осoби.
Пoлapyнкимoж1ть бути дoзвoленiу Bипaдкаx.кoЛи BUHиBiдПotsilaЮГЬ
lHаHиМ
Ja|aЛЬнoви
yявЛенHяМ
лpo гoстиннiстьii'х вapтiсrьHе ЛеpеBиlцyс
всгaнoв,;lенi
}акollovpоrvipи'
Зaгaльну пoлiтикy Юриди.lнoi oсoби щoдo пpoпoзиrtiйПoдaрyнкiBвiд iменi lОридиннtli'
yЯBЛенЬ
иx
o с o биB раMкaхзa Га ЛЬ H oви]l.lа H
п pо lо с r и ннiст ьBи ] llа ч a .кеpiвни
.
кiз врa r 1 ва н н яvв и r l ot
зaкoнoДaBсTBa.
7. Пpo кoжен фaкт пpoпoзиuii tlодapункaaбo oтpиМaHHягIo],laрyнкa
B рallкaх зaГaJIЬHoBи,]HaHих
yяBЛеI{Ь
пpo гoстиннiсть пpaцiвники,кepiвник Юридичноi ocoби ПрoTягoМoДногo poбoчoгоllня
пиоЬМoBoПoвi.цoМляroТЬ
ним фopмolo.
Упoвнoвaженoгo зa BсТaIIoBЛrноrо
YI. Прaвa i oбoв'язки Упoвнoвalкeнoгo та пiдпopядкoBаt'их йoмy пpaцiвникiB (y paзi ii
наявнoстi)
l. УповнoвalкенийlOpидиvнoi oсoби пpизнaчaстьсякеpiвникoмвiдпoвi11нo
t|рo
дo ,}aкoнo/iaвствa
Пpaцютa yсTal{oBчих
дoКуМеHTiвlopидиннoi oсoби'

2. УпoвнoвaжеIтиММo)ке бyти фiзиннa осoбa, якa здaтнa Зa свoiми Дiловими Ia Mоpll]lЬниMи
якoсTяМи'пpoфесiйнимpiвнем,стaнoм здoрoв'явикoнyвaTивiдпoвiДнioбoв'язки.
3. Hе мoже бyти пpизнa.тенaI{aПoсaду Упoвнoвaжеrтoгoоcoбa зa нaявнocтi oботaвин, Bизнaчrниx
чaстинolо тpеTЬoloотaттi 64 Зaкoну.
4. Hесу'lvтiснoюз дiяльнiстro Упoвнoва:кенoгo с poбoтa нa ПocaДaх'зaзнaчellиx y пyнктi l чaсTини
пеprпoi стaттi 3 Зaкону, a тaкoж будь.якa iнrпa дiяльнiсть, якa сTвoрIoс peaльний чи пoтенцiйний
кoнфлiктiнтеpеоiвз ДiяльнiстюЮpидиннoi oсoби.
У paзi виникнення oбстaвин несумiснoстi Упoвнoвоt<енийy лвo'lенний стpoк ] дня
BиIIикI{еннятaких oбстaвин зoбoв'язaний пoвi.цомитипpo uе кеpiвникa Юpидиннoi oсoби з
o,цI{oчaсниМ
пoдaннямзaявипрo рoзipвaнняТpyдoвогo.цoГoвoрyзa BЛaсHoк)iнiцiативою.
5. УпoвнoвaженийМoже бути звiльненийз пoсa.циДОс1,рoкoBo
y BиПaдкaх.пеpелбaненихчaсTинoю
п'ятoю отaттi 64 Зaкoнy.
Упoвнoвaженийможе бyти звiльненийЗ пoсa.циз iнiцiaтиви керiвникaЮpидиннoi осoби 'зa
згoди HaцioнaлЬ}тиМ
aгенТстBoМз питaнЬ зaпoбiганнякopупшiТ.[]opядoк на.laння
)A,{oвинaДaI{I{я
тaкoТзгoди Зaтвеpдженopiшeнням HaцioнaльнoгoaгенTсTBaз ПиTaнЬзaпoбiгaннякoрyпшii.вiл07
жoвтня2016 poку Nl 74, зaре€ ' сTрoBaниI,l
в Miнiстерствi tостицii Укрaiни 28 листoпaдa20l6 pоку зa
Ne 1542129672.
6. Прo звiльнення ocoби з ПocaДи Упoвнoвaженoго керiвник lopидиннoТ осoби письмoвo
пoвiдoмлясHaцioнaльнеaгентствoз ПиТaI{Ь
зaпoбiгaннякopyпцii пpoTяГoМ.цвoхpoбoчиx днiв тa
зaбезпе'lyсневiДклaДнеПoдaнт-Iя
нoвoi кaндидaтyри нa Bкaзaнyпoсaдy.
7. Гoлoвними зaB.цaI]т{яMи
Упoвнoвaженoгo с пiдгoтoвкa, зaбезпечення pеaЛiзaЦii Ta кoriтpoЛЬзa
здiйсненнямзaхo.цiвщoдo зaпoбiгaння,прoтилii iвиявленнякopупцii в IOpидиvнiйoсoбi.
8. Упoвнoвaженийpеaлiзус свoi пpaвa i oбoв'язки безпoсерe,lньo.f{o викoнaння свoТх функrtiй
УпoвновaхtенийМoх{езaЛyчaTи(зa згoдotокеpiвникa)iнших пpauiвникiвЮpи,цичнoioсoби.
9. Здiйонення Упoвновarкенимсвoiх фyнкцiй в Юридиннiй oсoбi с. незaлеrкним'Bтрунaння y
з бoку прauiвникiв'. кеpiвникa.дiлoвих пapтнеpiвlOpилиннoi oсoби.a
'цiяльнiстьУпoвнoвa>кенoгo
тaкoж iншrиxосiб зaбoрoнясr.ься.
ЗaбoрoнястьсяПoкЛадеHняна Упoвнoвaженoгоoбoв.язкiв.Liк)Hе Ila,-Tе)кaть
aбo вихoдя.гьзa
.lи oбмежукl.гь
межi йoго пoBнoBaжrнЬjBи:]нaЧеHихЗaкoнoм i Aнr.икoрyrI
ПpoГрaМotо.
шiйHoЮ
викoIlaI{ня I{иМ пoBнoвa)fi rнL.

l0. Кеpiвник Юридичнoi oсoби зoбoв.язaнi:
l) зaбезпе.rити
Упoвнoвaженомунaлежнiматеpiaпьнiтa oргaнiзauiйнiyмoви пpaui:
2) cпpияти викoI{aI{нIoУпoвнoвarкеним функuiй, пеpeдбaнених Зaкoнoм тa Aнтикoрyпцiйнorо
ПpoГрaмolo;
3) oперaтивнo pеaгyBaти I{a письмoвi тa yснi ',BеpHeHHя.пpoпoзишiТтa рекovенлaшiТ
Упoвнoвaженoгo, нaдaнi нIlМ в Мr)кaХреaпiзaцiТAнтикopyпцiйнoТ пpoгpaми;
4) зa iнiцiaтиви Упoвнoвaженогo нa.цсI,{ЛaTи
зaП\4ТИ
Дo opгaнiв деpжaвнoТвлa.ци,opгaнiв мiсЦевoгo
сaМoBpядyBalтIlя,
пiдпpисмств' усTa}тoBтa оргaнiзauiй незaЛех(нoвiл форми в,qaснoстiЗ МеТoю
oтриМaт{I{я
вiд них вiдпoвi,rнoТiнфоpмauiiтa мaтеpiaлiв.неoбхi,lнихд.rIяBикoнaнHяПoКЛaдеHих
I]a
УпoвнoвaженoгoзaвлaнЬ.
l l. УповнoвaжениiтI.ляBикoнaнIlяПoкЛaденихнa HЬoГoзaвltaНЬзoбов.язaний:
l) викoнyвaтисвoi функцii.об.сктивнoi неvпеpеltlкено:
2) opгaнiзoвyвaтипiлгoтовкy внyтpirпнiх дoкyментiв Юpидиннoi'oсоби з питaнь фopмyвaнHяТa
pеaлiзaцiiAнтикopyпцiйнoТпрoГрaМи;
3) poзрoблятиi пoДaвaтивa ЗaTвеpдженIlя
кеpiвникa внyтрirпнi дoкуМеIJTиlopидиннoi oсoби з
питaнь, пеpедбa.тенихAнтикoрупuiйнorо ПрoГpaМoю:
4 ) з aбез п еч увa ти
здiйсне нняH a ГЛя ду.кo н, lрo Л юг a vо нit o ри нlr , J aд U lpи \4 a HI lяпМрa ш i в н и к а v и .
керiвникoм}opидиннoioсoби Зaкoнy i Aнтикopyпцiйноiпpoгрaми;
5) пpoводитиoцiнкy резyльтaтiвздiйсненнязaхoдiв,передбaченихAнтикopyпuiйнoкlпрогpaмoro;
6) зaбезпeяувaтипiдгoтoвкy звiтy пpo стaн Bикoнaння AнтикoрyпцiйноТ прoгpaми;

7) зaбезпе.ryвaти
здiйcненняспiвпpauiз oсoбaми.якi дoбpoсовiснoпoвiДoмляють
пpo мoжrtивi

фaкти пoрyIпенI{я BиМoг Aнтикорyпцiйнoi

пpoгрaми" Bчи}lенHя кopупцiйних aбo ttoв.язlниx 'з

кoрyпцiсюпpaвoПoрушенЬ;
8) зaбезпенувaти
пiлготoвку
тa ПoДaння
пpoпoзиuiй
кеpiвнику
шoдоплaH)пpoBедеHHя
перевiрoк
виМoгAнTикoрyпцiйнoiпpoгpaми;
дoTpиМaння
9) бpaти yчaсТЬy пpoвеДеннiпеpевipoктa внутpiшнiхpoзслiлyвaнь.
якi пpoвоДяться
згiднo з
AнтикopyпцiйнoIoпрoГрaМоlo
:
l0) бpaтиyчaстьв пpoведеннiпеpiодичнoioцiнкикорyпцiйнихpизикiвy дiяЛЬнoсTi
Юpидичнoi
oсoби;
11)зaбезпevyвaти
peсстрiв(14):
i веДення
фopмувaння
- пpaцiвникiв Юpидичнoi oсoби' притягнyТих.цo вiдпoвi.Lальнос
l i зa пopупrенHяBиМoГ

Aнтикop1тrцiйнoТпрoгрaми' BaIиI{еI{т{я
корyпцiйногo прaBoПoруIxенHяЧи ПрaBoпopуlxеtiня.
пoв'язaнoгoз кoрупцiсto:
- здiйcнениx Юридиннotо oсобоtо внескiв нa пiд.t.pимкyпсr;li,ги.tнихrтартiй тa блaгoдiйнoj
дiяльнoстi;
згiднo з AнтикорyпuiйнoIоПрoГpaMo-to
- пpoBеДетlиx
aнтикopyгtuiйнихперевiрoк;
'lгiднoз AнтикоpупшiйнoЮ
пpоГраvolовнyrpilшнiхp()]с.'Ii,t)
- Пpoведениx
BaHЬla пеpевiptlк:
. гtoвi.цoмленЬ
пpo кoнфлiкт iнтеpесiв Та Прo пoрyПJенняBиМoГ AнтикopyпuiйнoT пpoгpaми.
вЧинеI{ня
кopyпцiйнoгoпpaBoПoрytuенHя
Чи ПрaBolloруlllе
HHя. ||oBязaнoгоз кoрyпцiскl;
i2) opгaнiзoвyвaтиi пpoвoДитиaнTикoр)rПцiйнy
перeвipкудi.Г(oBих
пapтнеpiвЮридиннoi oсоби;
l3) забезпeнувaтикoнфiлен
uiйнiс ть iнфopмaцiТтa зaxист пpauiвникiв.якi пoвiломили пpo
пopуIIIrнI{я вимог AнтикopyпцiйнoТ пpoгpaМи' вчиI{ення кoрупцiйнoгo прaBoпoрylлення Чи
пpaBoпoрyшеl]
llя. пoв'язaногo
з кoрyпuiсю:
14) нaхaвaти3aснoвникaМ(yнaсникaм),керiвникy' прaЦiвникaмlopидиннoТ oсoби poз'ясненнятa
кoнсyльтaцii,пoв'язaнiiз зaсr.oсуванням
AнтикopyпuiйпoТпpoгpaми:
l5) зaбезпенувaтиiнфopмувaння грoMaдсЬКoстiпpo зriйснювaнi К)pидиннoю oсoбoю зaxoi(и iз
зaпoбiгaннякopyпцii;
l6) бpaти yчaсГЬу спiвпpartiЗ opIaнaми деp)кaвHoТ
вЛа.ци.
opГаHa\4и
viсцевoto сaМoBря.]уBaн
ня.
iнrшими IopидичI{иМиосoбaми. неypядoBими та./aбo мiжнapoдIlиМи opГaHiзaцiяМиз ПиTaнЬ
зaЛoбiГaннякopупцii;
17) opгaнiзoвyвaTипрoBедеHtlЯзахo,,liвз пiдвишlсl.tt,tя
rrваlliфiкartii
]lpaЦiвHИкiвlopидиннoi oсoби з
ПиTaI{ь,
пoB'язaниxiз зaпобiгaннямкорупцii;
18)бpaтиyчaсTЬy пpoЦедурaхдoбoрy пеpоoHaлylopидиннoi.oсoби;
19) зaбезпенyвaтивзaсмодiю i кoopлинaцiю мiж стpуктypними пiдроздiлaми ЮpидинноТoсоби
llloдo ПiдгоToBКи.забезпеЧенf]яpеаЛiзaцiТТa кoH]рoЛ}o3a ЗдiйсHеl-iHяv'laхoдiв щtl.]tlpеani,larrii.
Aнтикopyпцiйнoi пpoгpaми;
20) здiйснlовaтиiнrпi oбов'язlttl,передбavенiЗaкoнoм, Aнтикopyпцiйнolо пpoгрaмoю' ТрyДоBиM
доГoBopоМ.
12. УпoвнoвaжениЙ ДляBикoнal{тlяпoкЛaДel{ихI{aI{ЬoгoЗaBдaньMaс ПрaBo:
1) oтpимyвaтивiд ПрaцiBникiв,кeрiвникaIopидиuнoi ocoби пиоьМoBiтa yснi ПoясIlеIlняЗ Пи,IaнЬ'
(у тoм1 нислi лil 'taс пpoвеttення
ПoкЛaдени\|lа HЬoгoпoBHoвa)кенЬ
Щo сТoсyюТЬся
перioлиvнoi.
o шiн кикop yп uiйниxри lикiв.а нтик opyп ш iй ниПеpевipo
х
к
п
a
pr
нерiв.
л
еpевipo
к.
внyrрiшнiх
д iЛ o ви Х
):
lДyBанЬ Тa еКсПеpти3и
рo'}сЛ
2) oтpимyвaти вiд пiдpоздiлiв lopидиvнoТ oоoби iнфopмauiro r.a мaтерiaли (зaвiренi кolrii
фiнaнсoвих, б1xгaптерськихТа lt]ридичниx.пoкументiв.внутpiшlнtосЛу)кбoBукopеспoн.leнцiкl)
отoсoв!{oдiяльнoстi lopидиннoi oсoби, y тoму нислi ДoкyMеHти.якi стoсуються пpoведення(aбo
yнaстi)зaкyпiвельтoвapiв.рoбiт aбo пoсЛyГ'у кoнкyрсaхТolцo.
У рaзi неoбхiднoстiУповнoвarкeнoМyI{aДaсTЬся
кollii яких
дoсIyП до oриl iнa-пiв.ltoк1'менr.iв.
йомy бyли перелaнi'У вип3.1|(J\llсдoцiльttoсti BиГoIoвJlL'нняlнa.tltuТкiлькoсli кotriй .l(}к)\'|енliB
Упoвнoвaженovy '}a рiшеHня\,4керiвника ПiДрoЗДiЛ)Мo}куТЬllере,lава'l
ися оpиt iна-tи вi ,tttoвi,tних
poбoЧих
якi
пiдлягaють
Iтoвeрнrнню
I{им
пpoтягoм
дoкyментiв,
днiв (визнaнaсться
-

(встaнoвлюсться) }oрилиннoю осoбorо) з дaти зaBrршеtIHяПpoведення HиМ зaхo,цy,,llЛяякoГo |]oHи

витpебoвyвaлися;
3) oтримyвaтипpoеКги фiнансовиx.opганiзarriй
нo-potЛoряДЧ
их лoкуvентiв..ttllовopiв.t,tя

ПpoBrдеI]l{я
ix пepевipкинa пpеilNlсTнaявнoстiкoрyпцiйних ри tикiвl
4) oтpимyвaти .цoсTyпдo скЛaдсЬкиХ пpимiщень. вирoбниниx примiЩень Юpиди.lноi осoби"
ПpoведeнHя
в Hиx кoнтpoлЬниx
зaхoДiв:
5) oтpимyвaти,цoстyпдo нaяBних в Юридиянiй oоoбi електpoннихзaсoбiв збеpiгaнняi oбpобки
дaниx Ta y рaзi неoбхiдIroстi вимaгaти офopмлення в,i'цпoвiДниxдaHих нa зaсвiдvенoмy ПaПерoBoМу
нoсiТ;
6) зaлyнaти.цoBикoIlaннясвoiх фyнкuiй зa згo,цoюкеpiвникa прaцiвникiв Юpидиннoi oсoби;
7) iнiцiтoвaтинaпpaBЛенI{я
opгaнiв мiсuевoгoсaMoBрядyBaння'
зaпитiв.цоopгaнiвдepжaвнoiвла.Ци,
пiдприeмств,yсTaI{oB'oргaнiзauiй всiх фopм влaснoстi дЛя oтриМаHнявiд ниx iнфoрмaцii тa
мaтepiaлiв,пoв'язaнихз ,цiяльнiстюlopидиvнoi oсoби;
8 ) iн iц iюв агиП иганH яГIрoП риТяГH еl-{пня
ра ш iвни кiв.
керiвни кa , ' lUвil||o вi. L а . lЬ Ht lсt
1 il.oм y н и с .r i
звiльненняiз зaймaнихпoсaд вiдпoвiднoдo закoI]oДaBсTвa;
9) звеpтaтисядo зaсновникjв(унaсникiв).керiвникaЗ Ли|aHЬpеа;liзauii.
тa
свoТхпoвнoвarкень
викоI]aI{I{я
oбoв'язкiвзгiднo з ПoЛoжeнняМи
AнтикоругlцiйнoТЛPoГpаМи l
10) здiйснrовaти iнuri пpaвa, пepедбavенi Зaкoнoм. Aнтикopугrцiйнoю IipoIрaN{oю.Гру,'1oRИМ
тa пoсaДoвoюiнс lр1кltiгюl'
,цoГoвopoМ
VII. Пopядoк звiryвaння Упoвнoвalкенoго ПepeдзaснoBIlикaMи(унaсниками) [opи;1инноi
oсoби
1. Упoвнoвaженийне piдrшенiж o.цинpaз нa piк B сTpoки Ta y пopядкy' визнaченiзaснoBl]икaМи
(yнaсниками)абo кeрiвникoм.гoтyс звiт пpo резyЛЬТaти
виКoнатtня
Aнтикоp1пuiйнoiпpoгpaми
(лaлi - Звiт).
2. Звiт повиненвкЛIoчaTиiнфopмaцirошолo:
l ) стaнy BикoнaI.Iтlя
захoдiв,визrtaченI{х
AнтикopупrriйнoIoпpoгpaМo}o:
pезyльтaтiв
BпpoBaД)кеI{I{я
2)
зaxoдiв'BизнaчениХAнтикopупцiйнoЮПрoГрaМoro;
3) виявлeнихПopylllеI{Ь
вимoг Зaкoнy,Aнтикoрyпuiйнoi пpoграмитa ,зaxo,ltiв.
в}кигиx дЛя yсyнеHHя
Taких пopylпеI{Ь;
4) кiлькoстiтa pезyльтатiв
ПрoBедениx
псревiрокlа внyтpiшнiхpoзслiлyвaнь:
5) фaктiвпеpеlIIкoд)I(aнHя
нaлежнoМуBиКoнaннIoУпoвнoвarкенимсвoiх фyнкцiй' BсТaнoBЛеHHя,.l.iIЯ
ньoгo неoбгpyнToвaних
oбмеrкень.випaдкiвB|.рyчаtltlя
з бoкy гpетiх oсiб:
у йoгo .riяльнiс,t.ь
6) нaявнихпpoпoзишiйi pекомендauiй.
3. У paзi необxiднoстi змiст нaДaнoгo Звiту .Цo.Цaткoвo
oбгoвopюсr.ьсяУпoвновarкенишtiз
(утaсникaми) aбo кеpiвникoм IOридиннoi особи.
зaсI{оBI{икaMи
пpoгpaми.зaзнaченiy пiлпyнктaхl. 2 пункт12
4. ЗaгальнiрезyЛьтaти
викoнaнняAнтикopyпuiйнoТ
пpoгpами.рoзмiшуюrьсяу 3агaЛЬHovyвiлкpигoм1лt-lс
г1пi 1
uьoгo розлiлy AнтикopyпшiйнoТ
(y
пaпеpoвiй тa./aбоелектpoннiй фoрмi, a Taкoж нa веб-оaйтi IOpиди,.Iнoioсoби paзi йoгo нaявностi).
Aнтикopyпuiйноi пpогpами, a
VIII. Пopядoк зДiйсненнянaгЛяДу'кoнтpoЛIoзa .цoTpип{aнням
тaкож oцiнки pезультатiв з,цiйснeнняпepеДбанeниxrrеюзаxoдiв
пpauiвниками.
l. Упoвнoвaжений злiйснюс нaгля,'l i пoстiйний КoнTpoЛЬзa дoTpиl\{aнIJяпl
кepiвникoмI0ридиннoТoсoби Aнтикopупuiйнoiпpогpaми.
2. Haгляд i кoнтpoльзa,цoTриМaHняМ
Aнтикopyпuiйнoi прогpaмиздiйснюютьсяУпoвновarкениму
тaких фopмaх:
l ) рo з гляд i pе а гува нняна пt'вiЛov л енняПpo Пo рyL llенняви \4 o I A нr и кo pr t t t t iй нt rtТl p оt .p а v и .
BчиI{еI{ня
кopyпцiйнихaбo пoв'язaнихз кoрyпuiсrоПpaвoПoрylxень;
пеpевipoкдiяльнoстiпpauiвникiвЮpили.rнoi.tlсoби tlltrjlo
2) здiйcненняпЛaIJoвиxTa ПОЗaпЛанoBиx
(peaлiзauii)Aнтикoрyпuiйнoi прoгpaми;
BикoI{aнIIя

3) пpoвеленняекcПеpТизиoргaнiзaЦiйнo.рoзПopядчих,
юpидиЧних. виpoбниних тa фiнaнсoвих
Тxпрoекгiв.
лoкуvентiв.а Тaкo)l(
3. Якщo пiд чaс здiйснеI{t]янaГЛядyaбо кoнтpoзrюзa дoTриМaнняMAнтикoрyпuiйнoi пpoгpaми
Упoвнoвalкений BияBитЬ oзrraки ПoруlIIенняAнтикopyпuiйнoi прогрaми aбо oзнaки вaIинеHHя
Hя. вiн rнiшjюспеpедкеpiвникoМПиТaння
кoрyпuiйнoгoaбo пов'язaнoгoз кopyпuiсю пpaBoПoрyllIеH
y пopядку.пеpелбaненoмуpoздiлoмХV Aнтикopупцiйнoi.
Пpoвeдетrня
внщрiIпньoгоpозслiл1.вaння
ПpoГpaМи.
']aхO!]B.
4. Упoвновaженийзaбезпенyсоргaнiзaцiю здiйсненняоuiнки результaтiввгlрoвaitження
пеpедбa.rениxAнтикopупцiйнoIо ПрoГpaМoIo.
y письмoвiй фopмi вiлпoвiлну
.{ля здiйсненняoцiнки УпoвнoвarкенийМaeПрaBooTpиMyBaTи
iнфopмaцiю вiд пpaцiвникiв, кepiвникa Юpиди.lнoi oоoби Пpo pезyЛЬТaTиреалiзauiТвiдпoвiдниx
зaхoдiв.
Pезyльтaтиoцiнки узaгальнIoIoTЬся
Упoвнoвaжeнимy писЬМoвoМyЗвiTi,який вiн склa-цaсне
рiдrпе нiж paз нa rпiсть мiсяцiв i IIередaс кеpiвнику тa зaснoBникaм (yнaсникaм)' oцjнкa
пpoBоДитьсязa кpитеpiями.визначениMиУпoвновaженим.
пpo фaкти
IХ. Умoви кoнфiденцiйнoстiiнфopмyванняУповвоваrкенoгопpaЦiвrlltrсами
П o p v l U еH Ь ан ти кo pу п tliй н и х ви 1{ o t

1. Пpauiвникaм Юридинrrоi oсoби гaрaнтустьсякoнфiденпiйнiсть iх пoвijloмлень зaснoBHикaN']
(yvaоникaм),керiвникy aбo УпoвнoвarкенoМyПрo виявленi oзнaки IIoрyшIеньAнrикop1пuiйнoi
пpаuiвникiв
в .liяльносliiнu"rих
ПpoГp.lми.
кoрyпuiйнихчи ПoB язaHихз кopyлuiсюЛpаBoПopушеHЬ
Юpидиvнo.i oсoби тa повiДомлень пpo фaкти пiдбуpення прauiвникiв Юpилиннoi oсоби ;tо
Ь.
вЧиI{rнI{я
кopyпцiйнихчи пoв'язанихз кopупuiсю пpaBопopvllтеIJ
пopyпIeнь
AнтикopyпЦiйнoi
пpoгpaми,a ].aкo)кпoвiдoмленlзя
2. Пoвiдoмленняпрo виявленioзнaки
про фaкти пiдб1рeнняпрauiвникiв Юpиди.тнoТoсoби дo BЧи}lетlнякopyпцiйних чи пoв'язaних з
кopyпцiеro пpaBoIlopyrrleнЬмoжyть бyти здiйсненi в yснiй чи письмовiй формi, зa дoпoМoГolо
кaнaлiв зв'язкy, Bиз}IaЧениx y Aнтикopyпuiйнiй пpoгpaмi. Пoвiдoмлент{я Taкoж Мo)I(yть
здiйcнювaтися пpaцiвтrикaМиTa ПoсaдoвиМиocoбaми ,цiлoвихпapтнеpiв Юpидичнoi oсoби'
Керiвник зaбезпенус rtirтo,цoбовy
рoботу вкaзaних кaнaлiв зв'язкy тa ixнiй зaxист вiд
зoвнirпньoговTprlaння i витoку iнфoрмauii.
пoвiдoмленьHе дoПyскaсTЬся.
З. ПoдaннязaвiдoмoнеПpaв.циBих
4. Пoвiдoмленняпpauiвникiв Юpидиvнoi осoби пpо Bияв;IенHяo']нaк BчиHенHякoрупЦiйних ни
мorкутьбyти aнoнiмними.
пoв'язaнихз корyпuiсroпрaвoпopylrrенЬ
з кopyгluiсlо
oзнaк BчиненнякopутrttiйнихЧи IIoв.я.]aIJи\
Aнoнiмне пoвi.цoмлeнняпpO виявЛеHI{я
y
y
BиПа.'1кy.
кo;lи
нaве.це}la
нЬoi\,f
iнфopмartiя
ПрaBoпopyПrенЬ
мoже б1"rи рОзГjIЯ}Iv,l.O
Y
-rllirllе
стoсy€ т Ься кoнкpетнoгoпрaЦiвникaloрилиннoТoсoби aбo дiлових пaртнерiв}opиДиянtli.oсoби.гa
мiстить фaктиннiдaнi, якi можуть бути пeревiренi.
5. Пеpевipкy iнфopмauiТ, виклa,ценoi в пoвiДoмленнi. здiйснrос Упoвнoвaжений" a якшlo
пoвiдoмлeння сToсусTЬсядiй сaмoго Упoвнoвaженoгo - прaЦiвник. BизнаЧеHийзaсHoBникaМи
(yvaсникaми) aбo кrpiвliикoМ.
6. Бyль-якi дaнi, що 'цaютьмоrttлrтвiстьiдентифiкyвaти oсoбу, якa пoвiдoмилa Упoвновaженoго пpo
фaкти пiлбрентIя дo вчиIlення кopупцiйнoгo aбo пов'язaнoгo з корупцiеro пpaвопoрylrrенняaбo
i po г pа vи .Bч и Hенняп pa uiв н и к a v ин и
п po ви явЛ еHHoзH
я а к П oрyше H H яBиMo ГA нт и кo pyп uiй нo п
iнrпими ocoбaМи кoрyпuiйних aбo пoв'язalrих з коpyпцiсro ПрaвoЛoруtUеHЬ.Ilar]е)кa].Ь
дo
згi.цнoз Зaкoнoм.
кoт{фiденцiйнoТ
iнфopмauiТтa oхoрoняrоTься
y пoвiлoмленнiiнфopмauii.
Упoвнoвaжeнийтa осoби, зaлyueнiним Дo пеpевipкивиклаДеноТ
не в прaвi ii poзгoлotпyвaти.

я;l.li:#ШJJ'",1Жlт.
пpаltiвншкiв'
Х. Пpoцeдypи
захI|сTy

абottов'я,rане
пpoкopyпuiйне

1. Кеpiвник тalaбo Упoвновaжений в межax своix пoвнoвaжень зaбезпеvyкlть yMoBи.цЛя зaхисту
осiб, якi нaдaloтЬ дoпoMoГу B зaПoбiГaннi, виявленнi тa пpoтилiТ кoрyпuiТ в Юpидиннiй особi.
2. Iнфopмaцiя пpо пpaцiвникa, який пoвiдoмиB прo oзнaки ПoрушенHя вимог Aнтикopупцiйнoi
прoгpaМи, BИЯBIIэlнlня
oзнaк кopyпцiйнoгo aбo пoв.язaнoгo з корyлшittо прaвoг|oруtxеHня (лaлi .
викpивaн), I{eМo)кe бщи poзгoлotленa. кpiм випaдкiв, BсТaI{oBЛеl{их
Зaкor]oМ.
3. Bикpивava не Мoже бyти звiльнено чи пpиМyIIJеHo.цoзBiлЬI]rHня.ПриTяГнуТoДо дисциt.Iлiнapнoi
вi'цпoвi.цальнoотiчи пiддaнo з бoку керiвництвa iнrпим I]еГaTиBHиМзaxollaМ вПЛиBy (ЛереBе.!еl|Hя.
aтеотaцiя,змiнa yмoв Пpaцi. BiдМoвa в пpизнaненнi на виlIly Iloсajly.скopoЧення ЗapoбiгHoТ||Jla]и
Toщo) aбо зaгpoзi Тaких зaхOJ,iB впЛиBу }' ЗB.Я]ку t пoBiдoМJIеHHяМниМ Пpo ПoрyUjеH]JяBиМol.
aнтикopyпцiйнoгo зaкoI{oДaвсTBaта-laбoвимoг Aнтикoрyпцiйнoi ]IpoГрaМи.
4' У paзi витoкy конфiденцiйнoi iнфopмauiТ пpo вИкривaЧa керiвник Юpидиvнoi oсoби.
Упoвнoвaжений зa зaЯвoю такoгo пpauiвниКa абo Зa BЛaсHoю iнiцiaтивою г]oвиHеHневiдклaднrl
вжити всix зaxoдiв для уHикнення HaсТaння неГaтиBHиx нaслiдкiв ДЛЯ викpивaЧa' ПoB язaHиХ t
TaкиM poЗгoЛoтIIrнI]яМ.
5. Зaхoди дЛя зaxисTу викриBaтIa BизнaчaIоTЬся зaснoвникaMи (утaсникaми) aбo кеpiвникoмl9
спiльно з Упoвнoвarкеним i впpoвa,ЦжуtотьсяЗa yмoBи письмoвoТ згoДи прaшiвникa'

ХI. Bpeгyлroванняконфлiктyiнтеpесiвв дiяльнoстiпpaЦiвникiвlopидиннoi осoби
1. Прaцiвники Юридичнoi oсoби ЗoбoB.яЗaнiне пiзнiшlенaсTyПHoГopoбoчoгo дHя з дaТи. кO,1и
.tи пoтенЦiйнoгo
чи повиннi були Itiзlt.tlисяllpo llaявнiсlь) rIих pеaJlЬHoГсt
кoнфлiкr.у
.цiзнaлиоя
iнтеpеоiв,пиоЬМoBoпoвiдoN,IЛяTи
пpo це сBoГo безпосе1,lеlн
ьoгtl кеpiвника.не B1IиHяТи
дiй Тa не
.Га
piП]eнЬ
yМoвaх
пpийМaTи
B
в)|(иТизaxojliв ЩоJtoBреl.у]IюI]aHHя
реalЬнoгo кoнфлiкту iнтеpесiв
pеaЛЬнoГo
aбо пoтенЦiйнoгoконфлiктyiнтересiв.
pеaлЬHoгоaбo пoтенцiйнoгокoнфлiк.гуiнтересiву кеpiвникaЮpидиннoi
У paзi виникнетlтIя
,гaзaснoвникiв(yнaсникiв).
oсоби Biн писЬМoвoпoBiдoN4Л'lс
Прo Це УпoBнoBa)кенoГo
У paзi виникнеIlI{яреaЛьнoГoaбo пoTенцiйнoгoкoнфлiктy iнтeреоiвy Упoвнoвaженoгoвiн
письМoBoпoвiдoмляс Пpo це керiBI{икa.
2. Безпoсеpелнiйкеpiвник ocoби ПpoтягoМдвoх pобoних днiв пrсля oTримaI{I{я
пoBi,цoмЛення
гrpo
наявнiсть y пi.цлеглoiйoМy oсoби pеaJIЬнoгoчи Пoтетrцiйl{oгoкoт{фЛiктyiнтеpеоiв пpиймaс рiпlеI{}{я
про опoсiбBpeГyЛ}oBaння
конфлiктyiнтеpесiв,пpo Щo пoвiломляспpaЦiвникa.
БeзпосеpеДнiйкеpiвник, якoMу сТaЛo вiдoмо пpo конфлiкт iнтеpеоiв у rliдлегЛoгoйoМy
пpaЦiвникa,зoбов'язанийB)китипеpедбaЧенихзaкoнoм зaхoдiв Для зaпoбiгaнняla врегу;IюBaHня
кoнфлiкту iнтеpеciв (y тому нислi y рaзi сaмoстiйнoгoBияBЛеHнянaявI.IoГo
конфлiктy iнтеpесiв1'
пiдЛегЛoii
йoМy oсoби без з.цiйсненнянrIо BiдпoBiдHoгoповiлoмлення).
3. Bpегyлювaння кoнфлiкту iнтеpесiв з.цiйснюсr.ЬсЯ
Зa ДoПoМoГoК)OднoГo .] Hи)кченaBеде}lих
зaхoдiв:
BrIинеIIня
1) yоyнeнняпpaцiBникaBiJl BикoнaIlHязaB,цaння.
ни yнасri в йoгo
лiй. rlрийняттяpiU]еI.]r]я
пpийняттi;
2) встaнoвленнядодaTкoBoГo кoнTpoЛIoзa Bикo}Iaн}JяМ
пpаtliвникoм вiДповiднoгo ,jaBдaнI{я"
BчиI{eнняМ
t{иМпeвниxлiй ни пpийняттярiшень:
iнфopМaцiТ;
3) oбмеженняy дoстyпi прaцiвнI,{кa
дo пeBIroТ
4) пеpеглядyoбсягу фyнкцioнaлЬниx oбoв'язкiв Пpaцiвникa;
5) пepевeлeння
працiBI{икaна iншу пoсa.Цy:
6) звiльненняпpaцiвникa.
Порядoк зaсToсyBaннязaхoДiв вpегyлювaннякoнфлiктy iнтеpесiв тa йoгo oсoблиBoстiдJIя
piзних кaтeгoрiйпрauiвникiвtOридиvнoТoсoби всTaт{oвлIoIoтЬся
Упoвнoвaженим.
y
4. Рirпення Пpo BpеГyЛюBaннякoнфлiкту iнтеpесiв дiяЛЬI-loстiкеpiвникa lOpиlиннoi осoби
пpиЙМaсTьсязaснoвникaМи(у.IaсникaМи).
кoнфjliкr.у
5. Пpauiвники IOpидинноТoсoби мoltу,гьсaМoсTiйI]oвжити захoдiв LlloItoRрс|)J,|roвaHня
o вiд нt lt оп pи Ba |нo I o iнr еpес1 r Hа Да HHя Мп i л r в е p л н и х
i нгеpес iв шЛ яХoМ П oзбавЛеH H вiдп
я

дoкyмrl{тiв безпoсеpедньoмyкерiвнику тa Упoвнoвaженoмy. ПoзбaвлеI{I{я
ПpиBaT[ioгoiнтеpесу мaс
виклIoчaТибyль-якy мoжливiоть йoгo пpихoвyвaння'
ХII. Пoрядoк |lаДа|{няпpaцiвIrикaм poз'яснeнь та кoнсyЛьтaцiй Уповнoвaжeним
1. Пpи нaявнoстi питaнь Щoдo TЛyМaqенняoкреМих пoЛoжень Aнтикopуrlцiйнoi пpoгpaми
зaсI{oвI{ики(yнacники). кеpiвник. пpaцiBники loрилинноТ осoби мoxryть зBернyl.ися дo
Упoвнoва.rкенoгo
yснoгo чи пиоьMoBoГoрoз.яснення.
зa оТpиМaнIJям
2' Суть звrрнення tцoдo т{a.цaнняpoз,яснeння чи кoнсyЛЬТaцii'виклaдaстьсябезпoсеpелньo
Упoвнoвarкенoмy(y визнaненi Упoвнoвaхtеним,fнi та гoдини oсобис'rогoпpийoму) або tшляхoм
I{aпрaBЛення
нa йoгo iм'я сЛyжбoвoiзaПискичи нaДiолaннянa йoго елек.rpoннуa'цpесуIIИсЬМoвol.o
зBернеH
Hя y дoвiЛЬHiй
фoрMi.
3. Упoвнoвa;кенl'lй
нaДaсyсне рoз'яснeнняпiд чaс oсoбис,гoгoприйoму aбo y письмoвiй фopмi - не
пiзнiпlе нiх< пpотягoМ
poбoчих днiв (визнaнaс.I.Ься
(встaнoBЛtoсться)Юpидиннottl
ocoбoю) з ДI{яoтpиМaнI{ЯзaтIИ.|у,
Упoвнoвaжений Мoже Пpo.цoв}киТи
сТpoк poзГЛядyзвrрнrнIlя' aле не бiльrпе нiж нa
poбочиx днiв (визнavaсться (встaнoвлroсться)ЮpидиvlroЮ oсoбoю)' Пpo rцo письмoвo iнфoрмус
oсобу.якaзвеpтrулaсЬ
Зa рoз.яснеI.]IlяМ.
4. Якщo пiД чaс нaдaнняpoз.ясненняУпoвнoвarrtений
BиявитЬoзнaки пopушeнняAнтикоpyпuiйнсlТ
прoГpaMиабo oзнaки вЧинеHHякoрупшiйнoгo
aбo Пoв.язaнoГo
з кopyпttiсюпpавtlпoрytrrення.
вiн
iнiцiюс пеpед кеpiвникoпl ПиTaIlIlя ПрoBе,цет{ня
внутpiшrньoгo рoзслiдyBaнHЯ y IIopядкy.
paзДщoМХV Aнтикоpyпцiйнoi пpoгpaми.
пеpе'Цбa.тенoмy
ХIII. Пopядoк ПpoBeДсrrнягlсpiо,Циuнoгoпi;tвиulенняквалiфiкauii пpauiвникiв y сфepi
зaПoбiгaнняTа BияBЛeннякopупuii в lopидичнiй oсoбi
1. Пiдвищення квaлiфiкaцii прaцiвникiв Юридиvнoi oсoби у сtpеpi зaпoбiгaння Ta вияB-lення
кopyпцiТздiйснюсTЬсяз МеТoЮнa'цaннябaзoвих зHaнЬз ПиTaнЬaнr.икoрyпuiйнoГo
зaкoнoдaBсТBa.
пiдвищення piвня викoнaння виМoг AнтикopyпцiйнoТпpoгpaми. формувaння aнтикоруIl цiйноi
кyлЬтypи, a тaкoж Bиxoвaтlт.тя
нетерпимoстi дo кopyпцii.
2. Пi.цвищенняквaлiфiкauii з'цiйснюстЬсявi.цпoBi.цнo
дo зaТBерДженoгoкеpiвникoм Юридивнoi
oсoби тeмaтичнoгo плaнy-гpaфiкaнa кoжне пiврiчЧя, який гoтyсться Уповнoвaжeним.
Пiдвищeння кBaЛiфiкaцii пoBиI{тloПере.цбaчaTи
як зaхoди для всix прauiвникiв lopидиннoi
oсoби,Taк i oкpемi ЗaхoДидЛЯкеpiвникaтa,/aбo
зaснoвникiв(унaсникiв)ЮридиvнoТoсоби.
Tемaтикa тa фopмa зaхoлiв (семiнaри. лeкцii, ПpaкТикуMи'тpенiнги. BeбiHaритoщo) iз
пiдвиЩеннякBаЛiфiкaЦiiBизнaЧalоTЬся
Упoвнoвaхtенимз yрaxyBaI]няM:
1) пpoпoзицiйкеpiвникa,зaснoвникiв(yvaсникiв),керiвникiвсТpyкTурниxпiдpoздiлiвl
2) pезyльтaтiвoцiнки впpoвaлrкення
зaхoдiвAнтикорупцiйнol'ПрoграN'Iи:
3) peзyльтaтiвперioдиннoТoltiнки коpyпцiйниxpизикiв y дiяJIЬHoс.гi
К)ридичнoi осoби:
peзyльтaтiв
4)
внyтpirпнiхpoзслiДувaнь:
(унaспикar,tи).
5) звiтy Упoвнoвa)кенoгoпеpедзaсIIoвникaпlи
3. Bитpaти нaсy нa пiдвиrцеHнякBaЛiфiкaцiТ
y сфеpi зaпoбiгaнняТa BияBЛеtlHя
кopyпuii скjlaдaк)]Ь
т{e меI{IIIеBi,цоoтКiв1визнavaсться(BсTaI{oB.j,IЮсTься)
Юpидиннoto oсoбorо) зaГаJlЬнoГO
oбсягyрoбoчoГочaсy нa пiврtння.
4. oблiк прoBе.цеIrих
зaхoдiв iз пiдвищенняквaлiфiкauiiу сферi зaпoбiгaннЯТa tsияBJlе}J}Iя
кopуlluii.
a тaкoж oблiк пpисутнix нa зaхoдaх здiйснtостьcяУпoвнoвarкеним.
ХIV. Зaстoсyвaння зaхoдiв ДисЦиплiнapнoiвiДповiдальнoстiДo пpaцiвIiикiв, якi пoрylxyюTЬ
пoЛo)кенняAнтикopyпuiйнoi ПpoгpаMи
1. У paзi нaявнoстi iнфoрмauii' шlo сBiдчить прo oзI]aки Пopуlllення пpaцiвникaми вимoг
AнтикopупцiйнoТпpoГpaМи'з,цiйснюIоться
тaкi зaхoДи:

1) пpизнavaстьоя y BcT.lIloBЛrнoMypoздiJroщ_xv AнтикopyпцiйнoТ прoгpaми пoрядкy внyтрitшнс.
iнфopмauiТпpo ймoвiрне пoрylIIенIrя;
poзслiдyвaнняз мeтoю пiдтвердже}тнячи сIIрoстyвaт{т{я
pозслiдування кеpiвник нaкЛaдaс
pезyлЬтaTardи
внyщirшньoгo
2) зa нaявнoстi дoотaтнix пi,цстaвзa
вi,цпoвiднoдo зaкoнy.
дисциплiнapнeстягтlетlI{я
2. !иcциллiнapнi стягнення I{aклaдalотьоякеpiвникoм нa пpaцiвникiв Юpидиннoi oсoби BiдпoBiднo
пpo пpaцю.
дo I{opМзaкoI{oдaBсTBa
внyтpiпlнiх pозслiДyвань
ХV. Пopядoк ПpoBс,цe}rня
пoвiДoмленняaбo виявленняoзнaк ПoрyIUенняAнтикopyпuiйнoi пpогpaми
l' У paзi I{a,цxopl(ення
пpaЦiвникoмЮридиvнoТocoби aбo oзнaк вЧиHенняпpaЦiвникoмЮридичнoi oсoби кopупuiйних
Уповнoвaженийпoвiltoмляспpo Це кеpiвникa' який
aбo пoв'язaниx з кoрупцiсю ПрaBoпopylxеIrЬ
ПylrктoМ2 цьoгo poздiлy.
вживaс зaхo.Цiв,пеpe.Цбaнених
виМoГAнтикоpyпuiйнoТ
pазi
повiдolvlлсння
aбо Bиявленняознaк пopylI]ен}lя
У
нaдxoдження
IтpoгpaMи кеpiвникoм aбo oзHaк Bчинення кopyпцiйногo ЧИ пoB.язaнoГo з кop;'ltttitlо
ПрaBoпopyшeнняУпoвнoвax<енийпoвiдoмляс пpo це зaснoвникiв (yнaсникiв)' якi вживattllь
пyнкToМ 2 цьoгo poздiлy.
зaxoдiв, перe.Цбaнених
Упoвнoвaженим
У paзi нaдхoдженняпoвi,цoмленняaбo Bиявлeнняфaктiв пpo BЧиI{еI{ня
кopyпuiйнoгo aбo пoв'язaнoгo з корупцiстo пpaвoПopyIпення'пopyшrнI{я вимoг AнтикopyпцiйнoТ
(y.тaсникiв)Iopилиннoi oсoби i BжиBaс зaхo,цiB'
ПpoГpaМикеpiвник пoвiДомляс Itрo I]е зacт{oвIтикiв
пеpе.пбaнениx
П),ъКТoM
2 uьoгo рoзлiлy.
2. Зa yмoв, пeредбaненихПy}ткToMl цьoгo poзлiлу, зaснoвники(унaсники).кеpiвник зoбoв'язaнi
B)киTит.lких зaxoдrB:
Юpиди'lнotooсoбoкl) iнiцiювa,Iи
1)пpoтягoм
днiв (визнaнaсться(встaнoвлrосться)
пiдтверДltення
ЧИ спрoсTуBaI{ня
меТolo
iнсpopмauiiпро
внyтpitпньoгoрoзслiлувaнняз
пpoвeдeнтrя
j;troТ
пpoгрaМи абo кoрупцiйне Чи ПoB.язaне 'з кopyrruiсю
ймовipне ПopyrlreнняАнтllкор1,nц
пpaвoпорyIIIетrIrя;
с.I.яГtlеHH'l
вну гpitпньoгopoзслiДyвaннязaсToсувaTи]lисциПЛiнaрHе
2) зa pезyльтaтaмиПpoBеДенHя
якщo
пiлсraви;
винHиХ
осiб.
с
цЬoГО
дo
Д,ля
3) зa peзультaтaмивнyтpilпньoгopoзслiдувaннявизнaчитиспoсoби yсyне}lняпринин i нaсlri,lкiв
.гаким :tiям
ПopyII]еI{I{я'
якщo тaке мaпo мiоце' a Taкo)к зaбезпечити Зaхojlи lllo,цo зaпoбiгaння
5'
мaйбyтньoмy;
зa BЧиl{енllя
4) y paзi виявлетlllяoзнaк кopyпцiйнoгoaбo пoв'язaногoз кopупurсloпpaвoПoрylЛеtltlя'
пpo
негaйнo
iнфoрмyвaти
якoгo пepeдбaненo aдмiнicтрaтивнy aбo кpимiнaльнy вiдпoвiдальнiсть,
це опецiaльнoyПoвновФкених оуб'сктiв y сфеpi пpoтидii кopупцii.
кoЛи нaДaнaaбo BияBЛеI{aiнфopмauiя
3. Bнyтрirпнe poзолiдyвaння пpoBoдитЬcялиlIIе у BиIтa,цкax,
cтoсyсTЬсякoнкpеTниx oсiб тa мiстить фaктиннi лaнi, якi мoжyть бyти пеpевipенi.
Bнyтpirпнс poзслiдуваrтr,tяпpиЗHaчасTЬсякеpiвникoм i здiйснкlсться кoмiсiсto. Пoрядoк
пpoвeдrнIrявнyтpirпнixpoзслiлyвalrь'якi здiйснюютьсявi,цпoвiдlrо
до AнтикoрyпuiйнoТгlpогpaми.
кеplBникoM.
ЗaтвеpДкyстЬся
ко;tи
УпoвнoвarкениЙ.
зa виняlкov випаJtкiв.
!o склaлy кoviсiТ oбов.язкoBoвкЛlочас'lЬся
poзслiдyвaння признaчaсTЬсязa нaслiдкaми BияBJIення(lактiв ни oТриМaння iнфoрмauiTпрo
я"
вчинeI{Ilя Упoвнoвaженим кoрyпuiйнoгo aбo пoв'язaнoгo з кop1пrtiсtо rIpaвoГIopylxеHH
ПopyIIlеI{Iтя
вимoг Aнтикoруlll1iйrrоiПpoГpalrи.
Cтpoк пpoведення pозслi,lувaння llе ПoBиHеH ПеpеBиUtyвaтИдн!в (визнaнас'l.ься
(вcтaнoвлюеться)
Юридиннoю oсoбоrо).
Maтеpiaли пpoBеденихвнутpiпrнiх poзслiлуваньзбepiгaю,rьсяв apхiвi Упoвнoвarкеногоне
^ ,e-'. р

{ nnиi.

У paзi якшo зa резуЛьTaTaМивнyтрirпньoгo р.oзолiдувaннянa Уповнoвarкенoгo нaкЛaдaс].Ься
диcЦиплiнapне стягtIе}lIтя,Прo tlе пиоьMoво пoвi.цoмлясться HaцioнaлЬнr aгентсTвo з пиТaнЬ
сTрoк з дaти йoгo нaклa.цення.
зaпoбiгaння кopyпшiТy ,цвo.ценний

ХVI. Пopядoк B}IrсеIlнязмiн дo Aнтикoрyпцiйнoi пpoгpaми
1. Кеpiвник Юридиннoi oсoби зaбeзпечусopгaнiзauiroмеxaнiзмiв звopоТнoГoзв,язку тa iнrui
внyщilпнi Прoцeси, опpямoвaнi нa пiдтримку тa постiйне
AнтикopyпцtЙнoi
"Дoсno'i,.е""o
пpoГрaМи.
2. Змiст Aнтикopyпцiйнoiпpoгpaмимoхtебyти пepеГЛянyТий
зa ре'Jу.;IЬ
ta raМи:
1) звiтy пpo oцiнки кopyпцiйниxpизикiв y ,цiяЛЬt{oсТi
Юри,цичнoТ
oсoби;
2) здiйснення l{aгЛядy i кoнтpoлrо зa ДoтриMalrняМAнтикopyпuiйнoi rlрoГpaМи. a Taкox( oцl'ки
pезyльтaтiвзДiйс}rення
пеpе,Цбaнениx
нею зaходiв;
3) aналiзyПpaктикивикoнaнняУпoвновaженимсвo1хпoсaдoвихoбoв'язкiв;
4) прoвeдення Упoвнoвaжeним aнкrтувal{I{я, oбгoвopeння тa кoнсyлЬтaцiй iз прauiвникaми.
кеplвI{икoМ, зaснoвникaМи (унaсникaми,1IopидинноТ oсoби' a тaкoж з ,цiлoвими ПapTнерaМи
lopидиvнoТ oсоби щo'цoyдoскo}IaЛrнняAнтикopупцiйнoi пpогpaми.
З. Iнiцiaтopoм BI{еоеIII{Я
змiн дo Aнтикopyпцiйнoi пpoгрaми Мo)ке бyTи УпoвнoвaжениЙ' a Taкoж
зaонoBIlики(y.laсники), керiвник, прaцiBI{икиЮpидипнoТoсoби.
4. ПpoпoзицiТщo.цo внесення зптiндo AнтикoрyпцiйrтоТпрoгpaми пo'цalотЬсяУповнoвarкенoмy'
який ix виBчaс тa систеMaТизус.Paз нa рiк Упoвнoвaжений нaдaс кеpiвнику
у']aГaПЬHен}iя
прoпoзицiй щО.цoвI.Iесrннязмiн Дo Aнтикoрyпuiйнoi прoгpaми. якi нaдйшли' гa нaдaс
сBoi
pекoмендaцiiщoдo ii вpaхувaнняaбо вiдхилення(2 l ).
5. Кеpiвник, oтpиМaвIl]ивiд Упoвнoвaже}loГoузaГaJIЬI.rентlя
пpoПoзицiй щoдo Bнесеннязмiн дo
Aнтикopyпцiйнoi пpoгpaми, iнiцiкlс прoведенняТx вiдкритoгo oбгoвopенняТpу]1oBиМ
КoЛекТиBoМ
тa зaоI{oBникaМи
(yяaсникaми).
У випaдкaх,кoЛи зaст{oBrlики
(yнaсники)aбo УпoвнoвaженийнaпoлягatоТЬ
Ha IеpМ|HoBoМy
BI,есrннiпевнихзмiн Дo АнтикорyпЦiйнoiпрoгpaми.кеpiвник нaйкopoтшийс'гptlк'a]lене пiзнiLшс
у
l0 днiв з дaти I{aдxoД)t{енI]я
TaкиХпpoпoзицiй,iнiuiroс пpoвеленнявiдпoвiltнoгoобгoвtlрення.
6. У pезyльтaтiсхвaлення пpoпoзицiй ЗaснoвI{икaми(yvaсникaми)тa пpaцiвникaми (TрyДoвиМ
кoлективoм) IOpидиvнoi oсoби кеpiBник свoiм }iaкaзoМ ЗaТвeрДжyс вiдпoвiднi змiНи дo
AнтикopyпцiйноТ пpoгрaми, якi с iТ невiд,см1{oIoчaсTиI{oIo.

Пpимiтки:

fl иреlсгopКП

l Пoдaрyнки, oдeржaнi кеpiвникoм aбo пpaцiвникaMи' як ПoдaрyIrкидеpжaвним aбo
кoМyнaЛЬниМПlДприсMсTBaМ,
ycTaнoBaMни oргaнiзaЦiям,с вiдпoвiднo деp)кaBHoЮ
aбo кortунaльнoювлaснiсгю j леpеДaюгьсяopгану. лiлпpисvству.
1сliнoвi н,
oргaнiзaцiТy Пopядкy,BизHaЧeHoМy
пoсTaнoвolоКaбiнету Miнiстpiв Укpaiни вiд l6
ЛисToпa.цa20ll рoку "N! l195 <Пpсl зa-гвеp.Цrкення
Пopялкy переДaЧiлapункiв'
o,цеpжaнихяк пo.цapyнкиДерх(aвl,Aвтoнoмнiй Pеспублiцi Крим,теpиr.opiальнiй
гpoмадi. .]еpжaBHи\4 абo
кovyllaПЬHиМ yсli-lнoBаi\l чи
opraнiзaцiяv''

..Лисичaнськтеплo]иrрe)кa''

A.B.Пaнаiт

