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кoMп{yнaЛьIloгo пiДПpи€MстBa (<ЛисичанськTeпЛoп4epе)кa))
AIITикOPУПцIиIIA пPOГPAМA

Пpeaмбулa

ПрoГpaМoю
<<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.tlнoси нax
iз дiлoвими пapTI{ерaМи' oргaнaМи держaвI]oТ BЛaди' oрГaнaМи мiсцевoгo сaMt,ltspЯ]lyвaH H я'
керyюТЬся пpиIIциПoМ <нульовoi тoлеpaнтнoстi> Дo бyдЬ-яких пpoявiв коpупuii i вlкивaтимуть всix
пеpе.цбaчениx зaкoнoдaвсTBoМ зaxoдiв щoдo зaпoбiгaння. BияBJIе}lHя тa пpo.l.и;1ii' кop1,rluii' i
пoв'язaним з неto дiям (пpaктl,ткаьt).

I. Зaгaльrri ПoЛo}l(еIltlя

1. Aнтикopyпцiйнa пpoгpaмa с кoМпЛексoM пpaвил' сTандapтiв i пpouелуp Цoдo BиявЛеHHя.
пpoтидii тa зaпoбiгaння кopyпцiТ y лiяльнoстi Юpиди.тнoi ocоби.
2. Aнтикopyпцiйнa пpогpaмa BсТaнoBлIoс cтalIдapти тa BиМoги не нижнi, нirк пеpедбalенi Зaкoнoм
УкpaiЪи <Пpo зaпoбiгaння кopyпцiТ> (лaлi - Зaкoн) тa Tипoвоrо aнтикoрyпцiйнoЮ llpol'рaМolo'
зaTвеpдженolo pirпeнням Haцioнaльнoго aГет{тстBa з пиTaнЬ зaпoбiгaння кoрyпцii.
3' Tepмiни в Aнтикoрyпцiйнiй пpогpaмi B)киBatoTЬcя y знaченняx' нaBеДениХ в Зaкoнi.
4. Aнтикopyпцiйну прoгpaмy зaTBеpд)кеI{o рiпIетrняМ (нaкaзом) кеpiвникa lopидиvнoТ oсoби ПiсJIЯ iТ
oбГoBoрення з пpaцiвникaми i пoсaдoвими осoбaми Юpидиннoi oсоби.
5. Tекст AнтикopyпцiйнoТ пpoграпlи пеpебyвaс у Itoсгiйнoму вiлкpи-r.oму достуl'li для прauiвникiв.
Пoоaдoвиx осiб Юpидиннoi oсоби, a тaкo)tt для iT лiлoвих гlaр.гнеpiв нa iнфoрмauiйнoм) сl ендi .t'
пpимiщеннi тa/ aбo Ha сайтi lopи:tиннoТ oсoби.

II. Cфepа зaстoсyBaIi}Iя та кoЛo oсiб, BiДпoвiдаЛЬних :]а peaлiзаuilо Aн,гикopупuiйнoi
пpoгpair,rи

l. Aнтикopyпцiйнa прoгрaмa с oбов'язкoвoro ДЛя викoнaння усiмa прaЦiвникaми К)ридиннoi осoби.
BкJтючa]oчи ПoоaДoвих oсiб усix рiвнiв. керiвникa.
2. Aнтикopупцiйнa пpoгpaмa TaкoI{ зaотoоoByeться Юридинт]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) AнтикoрyпцiйнoТ пpoгpaми в межaх свoiх
пoвнoвфкенЬ прoвaдяTЬ:
1) кеpiвник lopидиннoi oсoби (лaпi - кepiвник);
2) пoсaдoвa oоoбa IoриДичнoТ ocoби, вiдпoвiдaтьнa зa реaпiзauiю AнтикoрyпuiйнoТ прoгрaми (,цaлi
- Упoвнoвax<ений), прaвoвий стaтyс якoi визнaчaсТЬся Зaкoнo'ryI i Aнтикopупuiйнoю IlрOl.рaМoro:
3) пoоaдoвi oсoби Юpидичнoi oсоби Bсix piвнiB тa iнrrri пpaпiвники Юpидинноi oсоби (дtшi -
пpaцiвники).

III. Aнтикopyпцiйнi :lахoДи y дiяЛьIroсTi lopидиннoi oсoби

1. Пepeлiк aнтикopупЦiйних заходiв у Дiяльнoстi lopидиuнoi oсoби

l. Юpидиннa ocoбa зaбезпечyс розpoбку тa BжиТTя зaхo.цiв, якi с неoбxiДними тa дoстaтнiми для
зaпoбiгaння, виявЛeI{Ilя i пpoтидii кopyпцii y своiй дiяльнoстi.
2. Aнтикopyпцiйнi зaxoди BклIoчaютЬ:
1) пеpioдиннy oцiнкy кoрyпцiйних pизикiв y дiяЛьнoсTi lopидиннoТ oсoби;
2) aнтикopyпuiйнi cтaндaрти i прoцедypи y дiяЛЬнoсТi Юридиvноi oсoби.
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3. ocновними aнтикopyпцiйниМи сTaI{.цaрTaMи i проuелуpaми Юpидиннoi осoби с:
1) oзнaйoмлення нoBих прaшiвникiв iз змiстoм Aнтикоpyпuiйноi пpoгpaми. IlpoBе,цення HaвЧа-гlЬHиx
зaхo.цiв з питaнь зaпoбiгaння i ltротидii корyпцiТ;
2) aнтикopyпuiйнa перевiркa дiлoBиХ пaртнерi вl
3) пoлoхteння щo.цo oбoв,язкoBoГo дoтpиMaт{ня AнтикopyпцiйнoТ пpoгpaми;
4) кpитеpii обрaння .цiлoвих пapтнеpiв Ioридиuнoi oсоби;
5) oбмеження Що,Цo пi,Цтpимки lopидиннoю oсoбoю пoлiтинних пapтiй, здiйснення блaгoдiйнoТ
дiяльнoстi:
6) мeхaнiзм пoвiдoмлення Прo BияBЛення oЗнaк Пopylxення AнтикopупцiйнoТ пpoгpaми. oзнaк
BчиненI{я кopyпцiйнoгo aбo пoв'язaнoгo з кoрyпцiсю ПрaвoПoруtlIен tIя, a Taкoж кoнфiленцiйнiсть
тaких пoвiдoмлеI{Ь Ta зaхI,тсT викривaнiв;
7) здiйcнення Упoвнoвarкеним тa прauiвникaми фyнкцiй ЦoДo зaПoбiгaння кopyпцii;
81пpouелypа рОзrляд) повi,tомлень викривaнiв. BкЛючaЮчи внyrpi l l lнс poзс.r i :yвaння l  накЛа.1сння
дисциплiнaрних сTяГненЬ;
9) нoрми пpoфеciйноТ етики тa обoв.язки i  зaбoрони.Цltя пpatt iвникiв;
10) мехaнiзми зaпoбiгaння i вpегулкlвaння кoнфлiкту iнтересiв:
11) обмеження щoдo пoдaрункiв;
1'2) нaгляд i кoнтpoль зa ,цoTриМaнт{ям вимoг Aнтикoрyпцiйнoi ПрoГpaми.

2. Пepioдиuнa ouiнка кopyпцiйних pизикiв y ДiяЛьIroсTi Iopиди.rнoi oсоби

l. Юpиди.lнa oсoбa I{е МенIIlе оДт{oГo рaзy нa piк здiйснюс внyтрiu-тню оцiнкy кopyпuiйниx pизикiв

у свoiй дiяльнoстi.
2. Коpyпцiйним pизикoM с обгрyнтoвaнa ймoвipнiсть нaсTaння пoдi.i кopyпцiйнoгo Чи пOB'я:]aнoГo з
кoрyпцiсro ПрaBoПopytпення aбo пoруurення Bимoг Aнтикopупцiйнoi прoгpaми.
3. oцiнкa кopyпцiйних ризикiв в К)pилиннiй oсoбi пpoволиться комiсiсlо з oцiнки кopyпuiйних
pизикiв (дaпi . кoмiсiя).

Пoрядoк дiяльнoстi Та скЛaД' кoviс iТ зar веpлхtукl гься кеpiвникr.rv.

,Цo склaдy кoмiсiТ вxодять Упoвнoвaжений (гoлoвa комiсii). кеpiвники сТpyкТypних
пiдpoздiлiв Юpидиvнoi оcoби. a тaкoяt iнпri прartiвники. ви lнaченi керiвникoм ,]a lIo]'oджеtlняМ 'J

Упoвнoвaженим.
Пiд чac прoведення oцiнки корyпцiйних pизикiв зa iнiцiaтивoкl Упoвнoвaженoro /'lo poбoти

кoмiсii без вкЛючeння дo ii.склaду Мoжyть зaJryЧaTися iнrпi пpaцiвники Юpиди.rноi oсoби' a тaкorк
незaлеrкн i ексПерТи чи спецiа.лiсти.

Упoвновaжений, з MетoIo недoпyщення конфлiкту iнтеpесiв aбo неoб'сктивнoстi y рoбoтi
кoмiсii, пpи рoзпoдiлi функпiй мiж членaми кoмiciТ беpе дo увaги кoлo ix пoca,цoвих oбoв.язкiв в
Юpидичнiй oоoбi.

4. Метoю дiяльнoстi комiсiТ с зaпoбiгaння, BияBЛення i усунення коpупцiйних ризикiв 1 riя;tьнoсti
кepiвникa тa пpaцiвникiв Юpилиннoi осoби.
5. Кopyпuiйнi p|4зт4КI4 у дiяльнoстi ЮpилиннoТ осoби пoдiляtoться Ha внyтpiшlнi та зoвнiшlнi.
Bнутpirпнi кopyпцiйнi pизики i,Центифiкyються в оpгaнiзauiй но-уп paвл iнських. фiнaнсoво-
гoсПoДapсЬкиx, кaдроBиx. юридичних ПpoцедуpaХ дiяльнос'ri I0pидичноi oсoби.

Зoвнirшнi коpупшiйнi pизики iленгифiкyються y лiяльнoсгi  д iлoвих паpгнеpiв. 1 
,rovy нислi

oргaнiв дeржaвнoi влa,ци, opгaнiв мiсuевoго сaМoврядyвaння. l] якиMи toриrtиннa oсoба гrеpeбyвaс y
дiлoвих пpaвoвiдносинах.
6.ЗаpезyльгaтамиiлентифiкauiТкopyпшiЙнихpизикiвкoмiс i t .ювiлповiдноtro||opЯ.Цк}l l ' , l t iяльнoсr i
здiйснтоroться iх1{€ визнaчeнт{я Ta oпис, клaсифiкaцiя зa кaтегopiями Тa BиДaМи.
7. Зa pезyльтaтaми oцiнки кopyпцiйних pизикiв y .цiяльнoстi tOpидиннoi осoби кoмiсiя гol.ус
письмoвий звiт, щ6 пiдписyс.гЬся членaми комiciТ'



Звi г склaдасться зa фоpмoю i  стрyктypою. BизнaчениМи B пОpЯ]lкy дiя l lьнoс l i  кt lv iс iТ '
Звiт зa pезyльтaтaми oцiнки кoрyпuiйниx pизикiв пoДaсться кеpiвникyЮpидиннoi' oсоби i

ПoBиI{еI{ мlcТиTи:

1) iдентифiкoвaнi кopупuiйнi ризики' a Taкo)к причиrrи. Щo i'х rlopoлжyюIЬ. Га yмoви. щo Тм
спpияIoть;
2) oцiнкy виявЛеI{их кopyпцiйних ризикiв;
3) пpoпoзиuii щo,цo зaxoдiв iз зaпoбiгaння, yсyнeння (зменшrення) piвня виявлeних кopyпuiйних

ризик1в.
Tекст звiтy т{aдaсться 'цля oзнaйoмлення пpaЦiвникaм lopидиuнoТ oсoби, a тaкoж може бути

oпpилIoДнений нa вeб-сaйтi Юpидиннoi ocoби (y paзi йогo нaявноотi).
8. Якщo пiд vaс зaхоДiв щoДо oцiнки кopyпцiйних pизикiв Упoвнoвaжений виявить фaкт
пopyшel{ня AнтикopyпцiйнoТ пpoгpaми, BЧиHеH}Iя кopyпцiйногrr aбo пoв'язaнoгo з кopупцiсю
ПрaвoПoрyшеHHя. вiн iн iцiюг перел кеpiвникoМ ПиГаl lHя ПpOвеЛеHHЯ внyтpi l l lньогo pt l tс l t i . l1вaння 1
пopяДкy, пepe,Цбauенoмy pоздiлoм ХV Aнтикopyпuiйнoi пpогpaми.
9. Юpидиннa oоoбa не рiдrrrе нilt oдин paз нa Tри рoки пoвиннa пpoхoдиTи зoвнilлню otriнкy
кoрупцiйних pизикiв. як1 прoBoДяTЬ opraнiзauiT. |цo HадаюlЬ аy.rитоpськi .  юpи.tиннi ни
кoнсaлтингoвi ПoсЛуГи. абo неза.пежн i  ексПеpТи '
10. Зa pезyльтaтaМи oпрaцIоBaння звiту внутpiшньoi таiaбo зoвrtiulньrr.l. oцiнки коpyпrtiйних pизl-lкiв
керiвник вжиBaЮть необхiдних захoдiв для ,зaпoбiгання. BияBЛеtlHя i  пpoтилi i '  к. . lp1 пrt i i '  у : iяльнt 'с t i
IOpиди.rноi oсoби, y томy числi rлляхoм змiни iснуюних aнтикopyгlЦiйних сTaнДaрTiB Тa llpollе,цyp.

3. oпис aнтикopупцiйних стaндapтiв i пpouелypy лiяльнoстi IOpиДичнoi oсoби

l. З метoю фopмyвaння нaлежтioГo piвня aнтикopупцiйнoT куЛЬTyри Упoвновaженим дJlя нoBих
пpaцiвникiв, a Taкo)к iнrпих оciб, якi дiroть вiд iмeнi ЮpидиvнoТ осoби, пpoвоДитьcя oбoв'язкoве
BсTyПI{e oзнaйoМЛеI{ня iз пoлorкеннями Зaконy, Aнтикopупцiйнoi ПpoГpaМи тa 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)кеHЬ прo стpyкl1pнi
пiдpoздiли, воiх тpyДoвих дoгoвopiв, a ]aкoж МoжуТь l]кЛIоЧaТися дo ,Цсlгoвopiв. якi yклa.Цaroться
Iopидиннoro oсoбorо.

Пpимiрнi фopми aнтикорyпшiйних зaсTережеHЬ poзpобляlоr.ься Уrtoвнoвaженим .з

ypaxувaтIтlяМ сфеp дiяльнoстi lopидинноi oсoби.
3.,{iлoвi пapTl{rpи Юpидичнoi oсoби обиparoться згiднo з кpитеpiями' якi бaзуються нa rrpoзopoстi
Дiяльнoстi, кoнкурентнoстi. якoстi тoвaрiв. poбiт i пoсл1,г тa нaдiйнoстiЗ.
4. Кpитерii i пpоuедypи вiДбoрy дiлoвих пapтнeрiв ,Цля piзltих сфер ,liя.lrьнoстi }opилиннoi oсoби

рoзpoбляс Упoвнoвalкeний Ta зaTBеpд)кyс кeрiвник.
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),тнoстi вiдпoвiдниx сyДoBих piuтень), Ta чи не бyле лiлoвий ПapT}rеp
викopисToByвaTися як пoсrpедHиК ДЛя передavi тpетiм осoбaм (aбo для oTpимaння вiд тpетix oсi6)
непpaвомipнoi вигo,Ци.

Aнтикopyпцiйнa перевipкa зДiйснtосться вiдпoвiднo,цo BиМoг AнтикopупuiйнoТ прогpами. a
тaкoж стaндaртiв Для piзних сфеp дiяльнoс'гi Юpиди.rнoi. особи. rцo poзрoблякlться тa
зaтверд)куютЬоя Упoвнoвaженим. Мaтерiали пеpeвiрки збеpiгaються I{е МенItIе нirк 5 poкiв.

Зa pезультaтaМи aтiтт4кopyпuiйнoi пеpевipки Лi-'toвoгo ПapТнеpa Юpидинrtoi. осoби
Упoвнoвaжений скЛaдaс писЬмoв;, pекомендauiю кеpiвнику.

У paзi негaтивноi pекoмен,ЦaЦiТ Уповнoвaженoгo кеpiвник ,цЛя ПрoЛoBження aбo пoчa.l.ку
пpaвoвiднoсин iз тaким дiлoвим пaрTllерoМ Мaс yхtsaлити oбrpyнтовaне piпrення з LtЬOгo Ilи.Гaння.



6. Юpидиннa ocoбa (у paзi вiдсyтнoстi зaбoрoн, BсTaHoBЛениx зaкoнoДaBсTBoМ) може злiйснкlвaти
BI{ески нa пiдтримкy пoлiтичних пapтiй' a тaкoж здiйснювaт.и блaгoдiйну лiяльнiсть лише ttiс,ця
виснoвкy УпoвнoBФкенoгo прo вiдсyтнiсть кopyпцiйниx pиtикiв.

Упoвнoвaжений }хBaлroс BисIloBoк прoТяГoМ днiв (визнauaстЬся (Bсl.aнoBJtюс1Ься )
Iopиди.тнoro oсобoro) пiсля oтpимaння всiх дoкументiв' пoв'язaних iз здiйсненHЯМ tsкiLJa}Jих
внеcкiв aбo блaгодiйноТ дiяльнoотi, i нaпpaвляс його керiвникy'

БлaгоДiйнa ,цiяльнiсть Юpидиuнoi oсоби зa зaгaЛЬни]\,f ПpaBилoМ мaс здiйснкlвaтися (V рaзl
вiдсyтнoсTi зaбopoн, BсTaнoвлеI{их зaкoнo,цaвствoМ) лиruе неpез блaгoдiйнi opгaнi:зauii вiдпoвi,'tнo
дo зaкoI{oДaBствa.
7. Здiйонення блaгoдiйнoТ дiяльнocтi Iopидичrroi oсoби не Дol]yокaсTЬся} якщo:
l) iТ здiйснення с ).Мoвoю yклaденI{я бy.Ць-якoгo ,цoгoBopy' 1,xBnлет{ня prlпrl{ня opгa}Iol\' держaBrioi
BЛaДи, oргal{oМ мicцевогo оaмoBpядyBaнi{я aбo здiйcнroстЬся з меToIо oтpиMaння пеpеBaГ y
пiдпpисмницькiй Дiяльностi,
2) лiловий тIарTHеp абo oprан lеptкавнoТ sЛaди. opГаIl  v iсцевoгo саv o врядуl]а l l  Hя HaпoЛяlaс Hа
здiйонeннi тoго чи iнrпoгo BиДу бЛaгo.цiйнoТ дiяльнoстi Чepез ПeBHy блaгo,lriйнy opI.aнiзaцi+о.

Упoвнoвaх<ений Bе.це рессTр здiйсIrениx Юридиннoк.l oсобoю внескiв на rti.lтpимк1
пoлiтичних пapтiй тa блaгoдiйноТ дiяльнoстi. laнi в тaкoм1 рессrрj пiллягarоть зберiгaнню нЬ
менIпе нiх 5 poкiв.

Пoлoження прo ПopЯдoк веде}IIlя вкaзaHoгo ресс'pу зaтBер,ц)к), € ТЬс я кeрiвникoм зa ПoдaHняМ
Упoвнoвaженoго.
8. !ля пoвiдoмлeння пpaцiвникaми ЮpидиннoТ ocoби пpо фaк.ги llopvlllсHHя Aн гикopуlruiйноТ
пpoГpavи. BчиI;еHHя кopупuiйниx абo пoB я.]aHих з кopупuiск-r l|рaBoПop)U|еHЬ {-1e.I l
пoвiДoМЛення) Упoвнoвarкений poзмiщус вiдпoвiдну iнфоpмauiкl нa iнфopмauiйних сTен,Iaх B
пpимiщеннi ЮpидиннoТ oсoби тa нa oфiцiйнoМy веб-сaйтi Юpидиvнoi' oсoби (y рaзi йоr.o
нaявнoстi).  Тaка iнфopмauiя пoBиHна мiстити:
нoмеp тeлефону .цля здiйснення пoвiдомлень *;
aдрrсy eЛекTpotlнoi пoтшти .цля здiйснення пoвi.цoМЛень*,
гoдини пpийoмy oсoби, якa y[roвнoBaя{ет{a oтриМyBaTи yснi тa письмoвi повiдoмлення *.
* Bизнaчaсться (встaнoвлrосться) Юрилиvнoтo oообoю.
Упoвнoвaжений poзрoбляс типoву фoрмy пoвiдомлeння.

Упoвнoвокений Bеде реесTр пoвiдoмлень пpo фaкти ПoруIxеrrня AнтикорyпrriйнoТ пpoгpaми
aбo oзнaк BчиI{еI{I{я кopупuiтiних чи пoв'яЗaних з кoрyпцjсrо npa*о..opy-е"i. IIoрядсlк BедеIlня
вiдпoвiднoго peссTpу зaTBeрд)tусTЬся керiвником зa ПoдaнHям Упoвнoвaженого'

Cтрoки i Пopядoк poзГЛядy Упoвнoвaженим пoвiдсrмлень гrpo фaкrи ПoрYUlеHн'I
AнтикopупцiйнoТ пpoгpaми" BчиненIlя кopyгlцiйних aбo пов.язaних з кopупuiсrо rlpaBо |lopyЦIеFIЬ
BсТaI{oBЛIоIoтЬся в пoЛo)кeн}lI. зaTBеpд}кенoМy кеplвниКoM:зa ПoДaнняM Уt tсlвнoвaженoгo.

IV. HopмIl  пpофесiйнoi eтиrсt l  працiвнl , lк iв К)pидичнoi oсоби

l. Пpaцiвники lopидиvнoТ oсoби пi,ц чaс викo}laння свoiх фyнкuiонaльних oбов'яlзкiв зобoв.язaнi
не}xильI{о дo'цep)кyBaTися зaГaJIЬнoвизнaниx етиЧItих нoрм пoведiнки aбо вимoг кoдексу еTики
ЮpидиvнoТ оcoби (y paзi йoгo нaявнoстi).
2. Пpauiвники lopиlиннoТ осoби тoлepaнтнo i  з пoвагoю сТаBлЯТЬся .дo пoлiтичниx пoглядiв '
iдeoлoгiнних тa pелiгiйних llерекo}JaнЬ iнтлих oсiб, a тaкoж зoбoв'язytоться не BикoрисTОByBaTи
свoi пoвI{oвaх{ення в iнтеpесaх пoлiти.rниx пapтiй тa,/aбo пoлiтикiв.
3. Пpauiвники Юpидиннoi oсoби дiють oб'сКTивнo. незBa)кa}oчи нa oсoбист.i iнтереси. oсoбисге
сTaBЛення,цo бyдЬ-якиx oсiб' нa свoТ ПoлiТиЧнi пoГЛяди' iдеo.llогiчнi. релiгiйнi aбo iнrпi oсoбисr.i
пoгЛяди чи ПepекoI.{aння.
4. Пpаuiвники Юpили' lноТ oсoби с1 vлiннt. l .  КovnегсHII lo. Bчас|]o. pеJ)J lЬ|aтивно i  в iлпoвiLa.tьнt l
BикoIlyIоTЬ фyнкцioнaqьнi oбоB'язКи. piшrlrllя Tа ,llop)пlеl]}rЯ oрr aнiв i пoсaдoBих осiб' 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 poзгoлollIyloтЬ i не викoристoByють B iнrпий спoсiб
кoнфiденцiйнy iнфopмaцiro, щo сTaJIa iм вiдoмa y зв'язку з BикoнaHняM свoii функuioнallьних
oбoв'язкiв, крiм випaдкiв, BсTaнoвЛеI-{их ЗaкoнoM.
6. Пpauiвники Юридичнo].осoби. незважаючи нa oсoбис,г i  iнгереси. yГpиМyIоГЬся вiЛ виконання
pitпень .lи .цopyчeнЬ кeрiвництвa lOpилиннoТ осoби' якшlо Boни с taнoBЛяТЬ зaГрОзу oхoрoHюBaниM
зaкolloМ пpaвaм, свoбoдaм яи iнтеpесaМ oКреМих ГрОМaдяH. юpидиЧних oсiб. lеpiкaвним aбo
сyспiльним iнтеpесaм aбo сyперенaть зaкoHoдaвсТBy'
7. Пpauiвники ЮpидичноТ осoби сaмoсt iйнo oцiнюють пpaвuvipнiсtь } l l l , taни\ кеpiвниЦtвом
pirшень vи ,ДopyченЬ Ta N4o}кливу txкoдy. шro бyл.е завлaна ; paзi  викoнaння ' iaкиx pitttень . lи

дopyчеI]ь'
У paзi oтpимaнHя дЛЯ Rикoнaння рitлень Чи ,IloрyчеHЬ. якi пpaцiвник Юpилиvнoi oсo6и

вBalкa€ l{rзaкoтIними aбo TaкиMи, щo сTaнoBЛятЬ зaГpoЗy oхopoнloBaниM зaкoнoМ ПpaBaМ. свoбоДaм
ни iтlтеpеcaм oкprМих ГpoMaдян' Iopи.цич!тиХ oсiб, деpжaвним aбo сyспiльним iнтеpесaм. вiн
пoBинеIl негaйнo в пиcьмoвiй фopмi пoвiдoмиTи прo це безпoсеpедньoгo кeрiвникa, aбo керiвникa
ЮридиннoТ ocoби тa Упoвнoвaженoгo.

V. Пpaвa i oбoв'язки кepiвrrrrка та пpatIiвникiв (кpiпr Упoвнoваrкeнoго) Iopидиннoi осoби

1. Кepiвник, пpaЦiвники тa iнrui oсоби' цo дitоть вiд iменi Юpиlинноi. oсoби. мaюrь пpавo:
1) нaдaвaти пpoпoзицiТ щoдo yДoскoнaЛення Aнтикoрупuiйноi пpoгpaмиl
2) звеpтaтися до Уповнoвaхсеt{oГo зa кoнсyльтaцiями щoдo BикoнaHIlя AнтикoрyпцiйноТ пpоl.paми
тa poз'ясненнями щoдo iJ IIoЛoжeнЬ.
2. Кeрiвник, прaцiвники ЮриДlгlнoТ oсoби зoбoв'язaнi:
l) .Цoтpимyвaтися вi,Iпoвiдних вимoг Зaконv, Aнтикoруr luiйнoТ пpoгрaми l.a IloB я,]aHих ] неIt)
внутpiIпнix .Цoк1пlентiв, a тaкo)к зaбезпенувaти ПpaкTичнy pеaпiзaшiю Aнтикopyllttiйноi.tlpolpами:
2) викoнyвaти свoi безпoсеpелнi oбoв,язки з BpaxуBaнням iнтеpесiв topидиннoТ oсoби:
3) невiДклaднo iнфopмyвaти Упoвнoвarкенoгo, кеpiвникa Юридиннoi oсoби прo Bиllaдки
пopyIIIеIrтrя вимог Aнтикoрyпцiйнoi пpoГрaМи (aбo пpo BиIIa.цки пiдбуprовaння дo тaких дiй).
BчиIIетII{я кopyпцiйниx aбo пов'язaних з кopупцiсrо прaвoПopylllень iнп:ими ПpaЦiBникaMи
IOpидиннoi оcoби aбo iнlпими фiзинними aбo юpидинними oсoбaMи, з Я.к.|IМ|1I }opидиннa oсoбa
перебyвaс aбo планус перебувaти у дiЛoвиx вiД,нoсинaх:
4) невiдклaднo iнфopмyвaти B пopядкy, BизнaЧенoмy Aнтикорупuiйнoю прoгрaМoю, Пpo
витlикI]еIlIlя реaJIьнoгo, пoтенцiйнoгo кoнфлiктy iнr.еpесiв:
5) yтpимyвaтися вiд пoве,liнкиJ якa Мoже бyти рoзuiненoto як готtlвнiстЬ вчини1.и кopупшiйне
ПрaBoпopуIIIrння, пoв,язaне з дiяllьttiстtо loри,пинноi oсoбиl
6) не вниняти тa не бpaти yнaстi y вчиненнi кopyпuiйних пpaBol|oруIllеH Ь' IIоB.яЗaних l Дiя:tьнiстtо
Iopидиннoi oсoби.
3. Пpaцiвникaм тa керiвнику Юpи.Циннoi oсoби зaбоpoнясться:
l) викoристoвyвaTи свo|. сл1жбuвi ПoBHoBaжеI-|ня абrr свor с laHoBи|| lr  Ia ПOв.Я tанi з шиv
мoжливoотi з MеТoIo oдержaннЯ непрaвoмipнoi'Bигoди .цЛя себе чи iнtllих осiбl
2) викopистoвувaти бyДь-яке шrarilto Ioриitинноi oсoби чtl ii кoшти B пpиBaТни\ iн rеpесaх:
3) вимaгaти aбo отриМyBaти бyль.якy мaтерiaльнy aбo HеМaТерiаЛЬIiy BиГoду (,tля себе ви,ц"тя
близькиx oсiб) y зв'язкy iз з.цiйсненням свoiх пoсaдoвих oбoв'язкiB, якa не перeдбaЧенa TрyдoвиN4
aбo iнтпим дoгoBopoм мirк ними тa lopидиннoro ocoбою;
4) opгaнiзовyв aти, 6ути пoоередIiикoМ aбo oсобистo здiйcнювaти буль.якi готiвкoвi aбo
безгoтiвкoвi плaтеrкi  чи polpaХyнКи з дiлoвими пapTнерaМи Юpилиннoi oсoби. якцo такi платежi
чи poзрaхyнКи не пеpеДбa' lенi l  |и | lH иМ ЗaкoнoдaBсгвov:
5) впливaти пpямo aбo oПОcеpе.цкoBaI{o нa piшення прauiвникiв lopили.тнoТ oсoби з MетoК)
oтриМaння буДь-якoi мaтеpiaльноТ aбo немaтерiaльнoi BиГoди дЛя сeбе .Iи дЛЯ близьких oсiб' якa не
пepедбaнeнa тpy,Цoвим aбo iнLпим лoгoвopом мirк ними тa Юрилиннorо oсoбotо;
6) вниняти бyль-якi дiТ' якi гrряпlo a6о oпoсеpелковaнo пiДбуptotоть iнших прaшiвникiв. керiвникa
Юpидипнoi oоoби дo пopупlення BиМoГ Зaкoнy ни AнтикoрупuiйноТ пpогрaми'



4. Пiсля звiльнення aбo iнrпoгo пpипиI{eIrI{я опiврoбiтництвa з Ioридиннoю oсoбoю oсoбi
зaбoрoнястЬcя poзгoЛolпyBaТи aбo викopистoвyвaти в iнrпий спoсiб y свoiх iнтеpесaх iнформauiro
(кoнфiденцiйнy). яка стала Tй вiдova у ЗB.я3кy з викoнaнHяM свo.].х пoвнoвaжень. дoгoвiрних
зoбoв.язaнь. кpiм випaДкiв. BсТaHoвЛениx закoнov9.
5. Bимaгaння, Пpoxaння, oдеpжaнHя пoлapyнкiв для cебе ни тpетiх oсiб вiд tоpидинних aбo
фiзинниx oсiб пpaцiBникaми, кеpiвникoм lopидиннoi oсoби (безпoсередньo aбo нерез iнш.lих осiб) y
зв'язкy iз BикoнaнняМ своiх повновalкень aбo свoiм с.гaнoвищeM Ta пoв.язaними з l.lим
мo)кЛиBoстяМи не .Цопyскatoться 1 0.

Пpauiвники, кеpiвник мoжуть пpиймaТи Пoдaрyнки (l)' якi вi,rпoвiдaloTЬ,]aГaЛЬнoвизHaниМ
yяBлеl l lJяМ пpo гoстиннiстЬ (нaПpикЛaд. ПoДapyнКи y виг. ' tя.: i  сyвенipноi прo:yкшi i ' .  ПpиlO|ltс l]ня
Тr<еIo тa нaПoями, зaПpolllеI{ня нa poЗBФкaЛЬIii зaxoди. вi,lr-u колувaн н я l.paHспopТнИx BиТpaT Тa
пpoхмBaнтlя в гoтелi), кpiМ BИпaдкiв, пеpедбaЧениx y пyнктi 5 цьогo poзлirIy' якtцo вapтiсть таких
по'цapyнкlB I{е Пеpевиrцyс

Передбaнене цим
пoдapyнки, якi:

(визнaнaсться (встaнoв,'lюс:ться) Юpидиннoю oсoбoю).

- дapyIoTься близькими осoбaМи;
- oдrpx{yloтьcя як зaГaJ]Ьнo.цостyпнi знижки I{a Toвapи' пoслyГи, зaГaJlЬIlo.цoсTyп нi вигparшi.

призи, пpeмiТ, бoнyси.
У paзi виявленI{я ПoДapyт{кa, щoдo якoГo iснус зaбopoнa у йoгo олержаннi, у слyжбовoмy

пpимiшеннi.  a Тaкoж 1' paзi  на.tхu:,LжеHHя пpoПo]ицi i '  пoлаpvнкa пpar( iвники. кеpiBник Юpили' lнoТ
oсoби зoбoB'язaнi нeвiдклaднo. аЛе Hе пiЗrriшJе oлнoгo poбoнoгo дня. в)ки'].и Тaких зaхoдlB:
l  )  в iдмовитися вiл пpoпoзиlr i i . :
2) зa мoжливocтi iлентифiкyвaти oсoбy' якa ЗрoбиЛa пропo'зицitоl
3) зaлyнити свiдкiв' якщo це Mo)l(ЛиBo. у тoмy яислi з нислa пpaЦiвникiв Юpидиvнoi oсoби;
4) письмoвo повiдotvtити пpo пpoпoзицirо Упoвновaхtенoгo Тa бе.зtloсеpе]Iн ьol.o кеpiвникa (зa
нaявнoстi) aбo кеpiвникa lopидиннoi осoби'

Пpo виявлення мaйrra' rцo моrке бyти непpaвoмipнoto BиГoдoю' aбo Пojlaрyнкa скЛaдaсТЬсЯ
aкт, який пiдписустьоя ocoбoю, ЯКa Bт4ЯBIIЛa непpaвoмipну вигoДy aбo Пoдapyнoк. Гa
Упoвнoвaжeним aбo iТ безпoсереднiм керiвникoм ни кеpiвником Юридиuнoi oсoби.

У рaзi якщo МaйI]o, щo може бyти непpaвoмipнotо BиГoдoto, aбo Пo,цaрyнoк виявляс осoбa"
якa e кеpiвником IOpидиннoi ocоби aбo Упoвнoвaженим' aкт пpo BияBлення TaкoГo Мaйнa пiдписyс
ця oсoбa aбo ocoбa, yпoBнoBalкенa нa BикoI{aння oбoв'язкiв кеpiвникa Iopидичнoi oсoби y paзi йoгo
вiдсутнoстi.
6. Прaцiвники, кеpiвник, a Taкo)t( oоoби, якi дiloть Biд iменi Юридиннoi oоoби' yтpимую.гься вi.l
пpoпoзицiТ пoдapyнкiв деp)I(aBним сЛy)кбoBцям, нapoдI{иМ ДеПуTaTaМ Укpaiни. депyтaтaM МiсцеBих
paд, ix бЛизЬким oсобaм, фaктинним aбo пoтеHцiйниM дiЛoвиNl ПaрTI{еpaМ. iх пpaЦiвникaм aбo
пре.цстaвт'IикaМ. a тaкo)к вiл бyль.якoТ iнпroi пoведiнки. якa Мo)ке б1,ти poзI1iненoto як гoтовнiсть
вчит{ити кopyпцiйнe прaвol]oр} lll е н }|я. пoв.яза|{е 3 дiяльнiстк.l IOpилиннol.осoби.

Пoлapyнки мoж1ть бути дoзвoленi у Bипaдкаx. кoЛи BUHи BiдПotsi laЮГЬ Ja| aЛЬнoви lHаHиМ
yявЛенHяМ лpo гoстиннiсть i i 'х вapтiсrь Hе ЛеpеBиlцyс всгaнoв,; lенi }акol lov pоrvipи'

Зaгaльну пoлiтикy Юриди.lнoi oсoби щoдo пpoпoзиrtiй ПoдaрyнкiB вiд iменi lОридиннtli'
oсoби B раMкaх зaГаЛЬHoви]l . lаHиx yЯBЛенЬ пpо lос rиннiсть Bи]l lачa..  кеpiвник iз врar1ванняv виr lot
зaкoнoДaBсTBa.
7. Пpo кoжен фaкт пpoпoзиuii tlодapункa aбo oтpиМaHHя гIo],laрyнкa B рallкaх зaГaJIЬHoBи,]HaHих
yяBЛеI{Ь пpo гoстиннiсть пpaцiвники, кepiвник Юридичноi ocoби ПрoTягoМ oДногo poбoчoго llня
пиоЬМoBo Пoвi.цoМляroТЬ Упoвнoвaженoгo зa BсТaIIoBЛrноrо ним фopмolo.

YI. Прaвa i oбoв'язки Упoвнoвalкeнoгo та пiдпopядкoBаt'их йoмy пpaцiвникiB (y paзi ii
наявнoстi)

l. Уповнoвalкений lOpидиvнoi oсoби пpизнaчaсться кеpiвникoм вiдпoвi11нo дo ,}aкoнo/iaвствa t|рo
Пpaцю тa yсTal{oBчих дoКуМеHTiв lopидиннoi oсoби'

ПyтlктoМ oбМеження rцo,цo BaрToсTi подaрyнкiв не ПoшиpЮстЬся Ha



2. УпoвнoвaжеIтиМ Мo)ке бyти фiзиннa осoбa, якa здaтнa Зa свoiми Дiловими Ia Mоpll]lЬниMи
якoсTяМи' пpoфесiйним piвнем, стaнoм здoрoв'я викoнyвaTи вiдпoвiДнi oбoв'язки.
3. Hе мoже бyти пpизнa.тенa I{a Пoсaду Упoвнoвaжеrтoгo оcoбa зa нaявнocтi oботaвин, Bизнaчrниx
чaстинolо тpеTЬolo отaттi 64 Зaкoну.
4. Hесу'lvтiснoю з 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
кoнфлiкт iнтеpеоiв з Дiяльнiстю Юpидиннoi oсoби.

У paзi виникнення oбстaвин несумiснoстi Упoвнoвоt<ений y лвo'lенний стpoк ] дня
BиIIикI{ення тaких oбстaвин зoбoв'язaний пoвi.цомити пpo uе кеpiвникa Юpидиннoi oсoби з
o,цI{oчaсниМ пoдaнням зaяви прo рoзipвaння Тpyдoвогo .цoГoвoрy зa BЛaсHoк) iнiцiативою.
5. Упoвнoвaжений Мoже бути звiльнений з пoсa.ци ДОс1,рoкoBo y BиПaдкaх. пеpелбaнених чaсTинoю
п'ятoю отaттi 64 Зaкoнy.

Упoвнoвaжений може бyти звiльнений З пoсa.ци з iнiцiaтиви керiвникa Юpидиннoi осoби 'зa

)A,{oви нaДaI{I{я згoди HaцioнaлЬ}тиМ aгенТстBoМ з питaнЬ зaпoбiгання кopупшiТ. []opядoк на.laння
тaкoТ згoди Зaтвеpдженo piшeнням Haцioнaльнoгo aгенTсTBa з ПиTaнЬ зaпoбiгaння кoрyпшii.вiл 07
жoвтня 2016 poку Nl 74, зaре€'сTрoBaниI,l в Miнiстерствi tостицii Укрaiни 28 листoпaдa 20l6 pоку зa
Ne 1542129672.
6. Прo звiльнення ocoби з ПocaДи Упoвнoвaженoго керiвник lopидиннoТ осoби письмoвo
пoвiдoмляс Haцioнaльне aгентствo з ПиТaI{Ь зaпoбiгaння кopyпцii пpoTяГoМ.цвoх poбoчиx днiв тa
зaбезпе'lyс невiДклaДне Пoдaнт-Iя нoвoi кaндидaтyри нa Bкaзaнy пoсaдy.
7. Гoлoвними зaB.цaI]т{яMи Упoвнoвaженoгo с пiдгoтoвкa, зaбезпечення pеaЛiзaЦii Ta кoriтpoЛЬ зa
здiйсненням зaхo.цiв щoдo зaпoбiгaння, прoтилii iвиявлення кopупцii в IOpидиvнiй oсoбi.
8. Упoвнoвaжений pеaлiзус свoi пpaвa i oбoв'язки безпoсерe,lньo. f{o викoнaння свoТх функrtiй
Упoвновaхtений Мoх{е зaЛyчaTи (зa згoдotо кеpiвникa) iнших пpauiвникiв Юpи,цичнoi oсoби.
9. Здiйонення Упoвновarкеним свoiх фyнкцiй в Юридиннiй oсoбi с. незaлеrкним' Bтрунaння y

'цiяльнiсть Упoвнoвa>кенoгo з бoку прauiвникiв' . кеpiвникa. дiлoвих пapтнеpiв lOpилиннoi oсoби. a
тaкoж iншrиx осiб зaбoрoнясr.ься.

Зaбoрoнясться ПoкЛадеHня на Упoвнoвaженoго oбoв.язкiв. Liк) Hе Ila,-Tе)кaть aбo вихoдя.гь зa
межi йoго пoBнoBaжrнЬj Bи:]нaЧеHих Зaкoнoм i Aнr.икoрyrI шiйHoЮ ПpoГрaМotо. .lи oбмежукl.гь
викoIlaI{ня I{иМ пoBнoвa)fi rнL.
l0. Кеpiвник Юридичнoi oсoби зoбoв.язaнi:
l) зaбезпе.rити Упoвнoвaженому нaлежнi матеpiaпьнi тa oргaнiзauiйнi yмoви пpaui:
2) cпpияти викoI{aI{нIo Упoвнoвarкеним функuiй, пеpeдбaнених Зaкoнoм тa Aнтикoрyпцiйнorо
ПpoГрaмolo;
3) oперaтивнo pеaгyBaти I{a письмoвi тa yснi ' ,BеpHeHHя. пpoпoзишiТ тa рекovенлaшiТ
Упoвнoвaженoгo, нaдaнi нIlМ в Мr)кaХ реaпiзaцiТ AнтикopyпцiйнoТ пpoгpaми;
4) зa iнiцiaтиви Упoвнoвaженогo нa.цсI,{ЛaTи зaП\4ТИ Дo opгaнiв деpжaвнoТ влa.ци, opгaнiв мiсЦевoгo
сaМoBpядyBalтIlя, пiдпpисмств' усTa}тoB тa оргaнiзauiй незaЛех(нo вiл форми в,qaснoстi З МеТoю
oтриМaт{I{я вiд них вiдпoвi,rнoТ iнфоpмauii тa мaтеpiaлiв. неoбхi,lних д.rIя BикoнaнHя ПoКЛaдеHих I]a
Упoвнoвaженoгo зaвлaнЬ.
l l. Уповнoвaжениiт I.ля BикoнaнIlя ПoкЛaдених нa HЬoГo зaвltaНЬ зoбов.язaний:
l) викoнyвaти свoi функцii.об.сктивнo i неvпеpеltlкено:
2) opгaнiзoвyвaти пiлгoтовкy внyтpirпнiх дoкyментiв Юpидиннoi'oсоби з питaнь фopмyвaнHя Тa
pеaлiзaцii AнтикopyпцiйнoТ прoГрaМи;
3) poзрoбляти i пoДaвaти вa ЗaTвеpдженIlя кеpiвникa внyтрirпнi дoкуМеIJTи lopидиннoi oсoби з
питaнь, пеpедбa.тених Aнтикoрупuiйнorо ПрoГpaМoю:
4) зaбезпечувaти здiйснення HaГЛяду. кoн, lрoЛю гa vонitoринlr ,Ja дUlpи\4aHIlяМ прaшiвникаvи.
керiвникoм }opидиннoi oсoби Зaкoнy i Aнтикopyпцiйноi пpoгрaми;
5) пpoводити oцiнкy резyльтaтiв здiйснення зaхoдiв, передбaчених Aнтикopyпuiйнoкl прогpaмoro;
6) зaбезпeяувaти пiдгoтoвкy звiтy пpo стaн Bикoнaння AнтикoрyпцiйноТ прoгpaми;



7) зaбезпе.ryвaти здiйcнення спiвпpaui з oсoбaми. якi дoбpoсовiснo пoвiДoмляють пpo мoжrtивi
фaкти пoрyIпенI{я BиМoг Aнтикорyпцiйнoi пpoгрaми" Bчи}lенHя кopупцiйних aбo ttoв.язlниx 'з

кoрyпцiсю пpaвoПoрушенЬ;
8) зaбезпенувaти пiлготoвку тa ПoДaння кеpiвнику пpoпoзиuiй шoдо плaH) пpoBедеHHя перевiрoк
дoTpиМaння виМoг AнTикoрyпцiйнoi пpoгpaми;
9) бpaти yчaсТЬ y пpoвеДеннi пеpевipoк тa внутpiшнiх poзслiлyвaнь. якi пpoвоДяться згiднo з
AнтикopyпцiйнoIo прoГрaМоlo :
l0) бpaти yчaсть в пpoведеннi пеpiодичнoi oцiнки корyпцiйних pизикiв y дiяЛЬнoсTi Юpидичнoi
oсoби;
11) зaбезпevyвaти фopмувaння i веДення peсстрiв (14):
- пpaцiвникiв Юpидичнoi oсoби' притягнyТих .цo вiдпoвi.Lальнос l i зa пopупrенHя BиМoГ
Aнтикop1тrцiйнoТ прoгрaми' BaIиI{еI{т{я корyпцiйногo прaBoПoруIxенHя Чи ПрaBoпopуlxеtiня.
пoв'язaнoгo з кoрупцiсto:
- здiйcнениx Юридиннotо oсобоtо внескiв нa пiд.t.pимкy псr;li,ги.tних rтартiй тa блaгoдiйнoj
дiяльнoстi;
- пpoBеДетlиx згiднo з AнтикорyпuiйнoIо ПрoГpaMo-to aнтикopyгtuiйних перевiрoк;
- Пpoведениx ' lг iднo з AнтикоpупшiйнoЮ пpоГраvolо внyr pi lшнiх p()]с. ' I i , t)  BaHЬ la пеpевipt lк:
. гtoвi.цoмленЬ пpo кoнфлiкт iнтеpесiв Та Прo пoрyПJення BиМoГ AнтикopyпuiйнoT пpoгpaми.
вЧинеI{ня кopyпцiйнoгo пpaBoПoрytuенHя Чи ПрaBolloруlllе H H я. ||oB язaнoго з кoрyпцiскl;
i2) opгaнiзoвyвaти i пpoвoДити aнTикoр)rПцiйнy перeвipку дi.Г(oBих пapтнеpiв Юридиннoi oсоби;
l3) забезпeнувaти кoнфiлен uiйн iс ть iнфopмaцiТ тa зaxист пpauiвникiв. якi  пoвiломили пpo
пopуIIIrнI{я вимог AнтикopyпцiйнoТ пpoгpaМи' вчиI{ення кoрупцiйнoгo прaBoпoрylлення Чи
пpaBoпoрyшеl] l lя.  пoв'язaногo з кoрyпuiсю:
14) нaхaвaти 3aснoвникaМ (yнaсникaм), керiвникy' прaЦiвникaм lopидиннoТ oсoби poз'яснення тa
кoнсyльтaцii, пoв'язaнi iз зaсr.oсуванням AнтикopyпuiйпoТ пpoгpaми:
l5) зaбезпенувaти iнфopмувaння грoMaдсЬКoстi пpo зriйснювaнi К)pидиннoю oсoбoю зaxoi(и iз
зaпoбiгaння кopyпцii;
l6) бpaти yчaсГЬ у спiвпpart i  З opI aнaми деp)кaвHoТ вЛа.ци. opГаHa\4и viсцевot o сaМoBря.]уBaн н я.
iнrшими IopидичI{иМи осoбaми. неypядoBими та./aбo мiжнapoдIlиМи opГaHiзaцiяМи з ПиTaнЬ
зaЛoбiГaння кopупцii;
17) opгaнiзoвyвaTи прoBедеHtlЯ захo,,liв з пiдвишlсl.tt,tя rrваlliфiкartii ]lpaЦiвHИкiв lopидиннoi oсoби з
ПиTaI{ь, пoB'язaниx iз зaпобiгaнням корупцii;
18) бpaти yчaсTЬ y пpoЦедурaх дoбoрy пеpоoHaлy lopидиннoi. oсoби;
19) зaбезпенyвaти взaсмодiю i кoopлинaцiю мiж стpуктypними пiдроздiлaми ЮpидинноТ oсоби
llloдo ПiдгоToBКи. забезпеЧенf]я pеаЛiзaцiТ Тa кoH]рoЛ}o 3a ЗдiйсHеl-iHяv 'laхoдiв щtl.]tl pеani,larrii.
Aнтикopyпцiйнoi пpoгpaми ;
20) здiйснlовaти iнrпi oбов'язlttl, передбavенi Зaкoнoм, Aнтикopyпцiйнolо пpoгрaмoю' ТрyДоBиM
доГoBopоМ.
12. УпoвнoвaжениЙ Для Bикoнal{тlя пoкЛaДel{их I{a I{Ьoгo ЗaBдaнь Maс ПрaBo:
1) oтpимyвaти вiд ПрaцiBникiв, кeрiвникa Iopидиuнoi ocoби пиоьМoBi тa yснi ПoясIlеIlня З Пи,IaнЬ'
Щo сТoсyюТЬся ПoкЛaдени\ | lа HЬoгo пoBHoвa)кенЬ (у тoм1 нислi лi l  ' taс пpoвеttення перioлиvнoi.
oшiнки кopyпuiйниx ри lикiв. антикopyпшiйних Пеpевipoк дiЛoвиХ пaprнерiв. леpевipoк. внyrрiшнiх
рo'}сЛ lДyBан Ь Тa еКсПеpти3и ):
2) oтpимyвaти вiд пiдpоздiлiв lopидиvнoТ oоoби iнфopмauiro r.a мaтерiaли (зaвiренi кolrii
фiнaнсoвих, б1xгaптерських Та lt]ридичниx .пoкументiв. внутpiшlнtо сЛу)кбoBу кopес пoн.leнцiкl)
отoсoв!{o дiяльнoстi lopидиннoi oсoби, y тoму нислi ДoкyMеHти. якi стoсуються пpoведення (aбo
yнaстi) зaкyпiвель тoвapiв. рoбiт aбo пoсЛyГ' у кoнкyрсaх Тolцo.

У рaзi неoбхiднoстi УповнoвarкeнoМy I{aДaсTЬся дoсIyП до oриl iнa-пiв .ltoк1'менr.iв. кollii яких
йомy бyли перелaнi 'У вип3.1|(J\ l lсдoцiльttoсt i  BиГoIoвJlL 'ння lнa.t l tuТ кiлькoсl i  кotr iй . l (}к)\ '|енl iB
Упoвнoвaженovy '}a рiшеHня\,4 керiвника ПiДрoЗДiЛ) Мo}куТЬ l lере, lава' l  ися оpиt iна-tи вi , t t toвi , tних
дoкyментiв, якi пiдлягaють Iтoвeрнrнню I{им пpoтягoм - poбoЧих днiв (визнaнaсться



(встaнoвлюсться) }oрилиннoю осoбorо) з дaти зaBrршеtIHя Пpoведення HиМ зaхo,цy, ,llЛя якoГo |]oHи
витpебoвyвaлися;
3) oтримyвaти пpoеКги фiнансовиx. opга н iзarriй нo-po tЛ oряДЧ их лoкуvентiв. .tt l lовopiв .t,tя
ПpoBrдеI]l{я ix пepевipки нa пpеilNlсT нaявнoстi кoрyпцiйн их ри tикiвl
4) oтpимyвaти .цoсTyп дo скЛaдсЬкиХ пpимiщень. вирoбниниx примiЩень Юpиди.lноi осoби"
ПpoведeнHя в Hиx кoнтpoлЬниx зaхoДiв:
5) oтpимyвaти ,цoстyп дo нaяBних в Юридиянiй oоoбi електpoнних зaсoбiв збеpiгaння i oбpобки
дaниx Ta y рaзi неoбхiдIroстi вимaгaти офopмлення в,i'цпoвiДниx дaHих нa зaсвiдvенoмy ПaПерoBoМу
нoсiТ;
6) зaлyнaти .цo BикoIlaння свoiх фyнкuiй зa згo,цoю кеpiвникa прaцiвникiв Юpидиннoi oсoби;
7) iнiцiтoвaти нaпpaBЛенI{я зaпитiв.цо opгaнiв дepжaвнoi вла.Ци, opгaнiв мiсuевoгo сaMoBрядyBaння'
пiдприeмств, yсTaI{oB' oргaнiзauiй всiх фopм влaснoстi дЛя oтриМаHня вiд ниx iнфoрмaцii тa
мaтepiaлiв, пoв'язaних з ,цiяльнiстю lopидиvнoi oсoби;
8) iн iцiюваги ПиганHя ГIрo ПриТяГHеl-{ня прашiвникiв. керiвникa, ' lU вi l ||oвi .Lа. lЬHt lсt i .  1 loмy нис.r i
звiльнення iз зaймaних пoсaд вiдпoвiднo дo закoI]oДaBсTвa;
9) звеpтaтися дo зaсновникjв (унaсникiв). керiвникa З Ли|aHЬ pеа; l iзaui i .  свoТх пoвнoвarкень тa
викоI]aI{I{я oбoв'язкiв згiднo з ПoЛoжeнняМи AнтикоругlцiйнoТ Л PoГpаМ и l
10) здiйснrовaти iнuri пpaвa, пepедбavенi Зaкoнoм. Aнтикopугrцiйнoю IipoIрaN{oю. Гру,'1oRИМ
,цoГoвopoМ тa пoсaДoвoю iнс lр1 кlt iгюl '

VII. Пopядoк звiryвaння Упoвнoвalкенoго Пepeд зaснoBIlикaMи (унaсниками) [opи;1инноi
oсoби

1. Упoвнoвaжений не piдrше нiж o.цин paз нa piк B сTpoки Ta y пopядкy' визнaченi зaснoBl]икaМи
(yнaсниками) абo кeрiвникoм. гoтyс звiт пpo резyЛЬТaти виКoнатtня Aнтикоp1пuiйнoi пpoгpaми
(лaлi - Звiт).
2. Звiт повинен вкЛIoчaTи iнфopмaцirо шолo:
l ) стaнy BикoнaI.Iтlя захoдiв, визrtaченI{х AнтикopупrriйнoIo пpoгpaМo}o:
2) pезyльтaтiв BпpoBaД)кеI{I{я зaxoдiв' BизнaчениХ AнтикopупцiйнoЮ ПрoГрaМoro;
3) виявлeних ПopylllеI{Ь вимoг Зaкoнy, Aнтикoрyпuiйнoi пpoграми тa ,зaxo,ltiв. в}ки гиx дЛя yсyнеHHя
Taких пopylпеI{Ь;
4) к iлькoстi  тa pезyльтатiв ПрoBедениx псревiрок lа внyтpiшнiх poзслiлyвaнь:
5) фaктiв пеpеlIIкoд)I(aнHя нaлежнoМу BиКoнaннIo Упoвнoвarкеним свoiх фyнкцiй' BсТaнoBЛеHHя,.l.iIЯ
ньoгo неoбгpyнToвaних oбмеrкень. випaдкiв B|.рyчаtltlя у йoгo .riял ьнiс,t.ь з бoкy гpетiх oсiб:
6) нaявних пpoпoзишiй i pекомендauiй.
3. У paзi необxiднoстi змiст нaДaнoгo Звiту .Цo.Цaткoвo oбгoвopюсr.ься Упoвновarкенишt iз
зaсI{оBI{икaMи (утaсникaми) aбo кеpiвникoм IOридиннoi особи.
4. Зaгальнi резyЛьтaти викoнaння AнтикopyпuiйнoТ пpoгpaми. зaзнaченi y пiлпyнктaх l .  2 пункт1 2
uьoгo розлiлy AнтикopyпшiйнoТ пpoгpами. рoзмiшуюrься у 3агaЛЬHovy вiлкpигoм1 лt- lс г1 пi  1
пaпеpoвiй тa./aбо електpoннiй фoрмi, a Taкoж нa веб-оaйтi IOpиди,.Iнoi oсoби (y paзi йoгo нaявностi).

VIII. Пopядoк зДiйснення нaгЛяДу' кoнтpoЛIo зa .цoTpип{aнням Aнтикopyпuiйноi пpогpами, a
тaкож oцiнки pезультатiв з,цiйснeння пepеДбанeниx rrею заxoдiв

l. Упoвнoвaжений злiйснюс нaгля,'l i пoстiйний КoнTpoЛЬ зa дoTpиl\{aнIJяпl пpauiвниками.
кepiвникoм I0ридиннoТ oсoби Aнтикopупuiйнoi пpогpaми.
2. Haгляд i кoнтpoль зa,цoTриМaHняМ Aнтикopyпuiйнoi прогpaми здiйснюються Упoвновarкеним у
тaких фopмaх:
l)  рoзгляд i  pеагування на пt 'в iЛovлення Пpo ПoрyLl lення ви\4oI Aнrикoprtttt iйнtrТ t lpоt.pаvи.
BчиI{еI{ня кopyпцiйних aбo пoв'язaних з кoрyпuiсrо ПpaвoПoрylxень;
2) здiйcнення пЛaIJoвиx Ta ПОЗaпЛанoBиx пеpевipoк дiяльнoстi пpauiвникiв Юpили.rнoi. tlсoби tlltrjlo
BикoI{aнIIя (peaлiзauii) Aнтикoрyпuiйнoi прoгpaми;



3) пpoвелення екcПеpТизи oргaнiзaЦiйнo.рoзПopядчих, юpидиЧних. виpoбниних тa фiнaнсoвих
лoкуvентiв. а Тaкo)l( Тx прoек г iв.
3. Якщo пiд чaс здiйснеI{t]я нaГЛядy aбо кoнтpoзrю зa дoTриМaнняM Aнтикoрyпuiйнoi пpoгpaми
Упoвнoвalкений BияBитЬ oзrraки ПoруlIIення Aнтикopyпuiйнoi прогрaми aбо oзнaки вaIинеHHя
кoрyпuiйнoгo aбo пов'язaнoгo з кopyпuiсю пpaBoПoрyllIеH Hя. вiн rнiшjюс пеpед кеpiвникoМ ПиТaння
Пpoвeдетrня внщрiIпньoго pозслiл1.вaння y пopядку. пеpелбaненoму poздiлoм ХV Aнтикopуп цiйнoi.
ПpoГpaМи.
4. Упoвновaжений зaбезпенyс оргaнiзaцiю здiйснення оuiнки результaтiв вгlрoвaitження ']aхO!]B.
пеpедбa.rениx AнтикopупцiйнoIо ПрoГpaМoIo.

.{ля здiйснення oцiнки Упoвнoвarкений Мae ПрaBo oTpиMyBaTи y письмoвiй фopмi вiлпoвiлну
iнфopмaцiю вiд пpaцiвникiв, кepiвникa Юpиди.lнoi oоoби Пpo pезyЛЬТaTи реалiзauiТ вiдпoвiдниx
зaхoдiв.

Pезyльтaти oцiнки узaгальнIoIoTЬся Упoвнoвaжeним y писЬМoвoМy ЗвiTi, який вiн склa-цaс не

рiдrпе нiж paз нa rпiсть мiсяцiв i IIередaс кеpiвнику тa зaснoBникaм (yнaсникaм)' oцjнкa
пpoBоДиться зa кpитеpiями. визначениMи Упoвновaженим.

IХ. Умoви кoнфiденцiйнoстi iнфopмyвання Уповвоваrкенoго пpaЦiвr l l t rсами пpo фaкти
ПopvlUеHЬ анти кopу п t l iй них ви1{ot

1. Пpauiвникaм Юридинrrоi oсoби гaрaнтусться кoнфiденпiйн iсть iх пoвijloмлень зaснoBHикaN']
(yvaоникaм), керiвникy aбo УпoвнoвarкенoМy Прo виявленi oзнaки IIoрyшIень Aнrикop1пuiйнoi
ПpoГp. lми. кoрyпuiйних чи ПoB язaHих з кopyлuiсю ЛpаBoПopушеHЬ в . l iяльносl i  iнu"rих пpаuiвникiв
Юpидиvнo.i oсoби тa повiДомлень пpo фaкти пiдбуpення прauiвникiв Юpилиннoi oсоби ;tо
вЧиI{rнI{я кopyпцiйних чи пoв'язаних з кopупuiсю пpaBопopvllтеIJ Ь.
2. Пoвiдoмлення прo виявленi oзнaки пopyпIeнь AнтикopyпЦiйнoi пpoгpaми, a ].aкo)к пoвiдoмленlзя
про фaкти пiдб1рeння прauiвникiв Юpиди.тнoТ oсoби дo BЧи}lетlня кopyпцiйних чи пoв'язaних з
кopyпцiеro пpaBoIlopyrrleнЬ мoжyть бyти здiйсненi в yснiй чи письмовiй формi, зa дoпoМoГolо
кaнaлiв зв'язкy, Bиз}IaЧениx y Aнтикopyпuiйнiй пpoгpaмi. Пoвiдoмлент{я Taкoж Мo)I(yть
здiйcнювaтися пpaцiвтrикaМи Ta ПoсaдoвиМи ocoбaми ,цiлoвих пapтнеpiв Юpидичнoi oсoби'

Керiвник зaбезпенус rtirтo,цoбовy рoботу вкaзaних кaнaлiв зв'язкy тa ixнiй зaxист вiд
зoвнirпньoго вTprlaння i витoку iнфoрмauii.
З. Пoдaння зaвiдoмo неПpaв.циBих пoвiдoмлень Hе дoПyскaсTЬся.
4. Пoвiдoмлення пpauiвникiв Юpидиvнoi осoби пpо Bияв;IенHя o']нaк BчиHенHя кoрупЦiйних ни
пoв'язaних з корyпuiсro прaвoпopylrrенЬ мorкуть бyти aнoнiмними.
Aнoнiмне пoвi.цoмлeння пpO виявЛеHI{я oзнaк Bчинення кopутrttiйних Чи IIoв.я.]aIJи\ з кopyгluiсlо
ПрaBoпopyПrенЬ мoже б1"rи рОзГjIЯ}Iv,l.O -rllirllе y BиПа.'1кy. кo;lи нaве.це}la Y нЬoi\,f y iнфopмartiя
стoсy€тЬся кoнкpетнoгo прaЦiвникa loрилиннoТ oсoби aбo дiлових пaртнерiв }opиДиянtli.oсoби.гa
мiстить фaктиннi дaнi, якi можуть бути пeревiренi.
5. Пеpевipкy iнфopмauiТ, виклa,ценoi в пoвiДoмленнi. здiйснrос Упoвнoвaжений" a якшlo
пoвiдoмлeння сToсусTЬся дiй сaмoго Упoвнoвaженoгo - прaЦiвник. BизнаЧеHий зaсHoBникaМи
(yvaсникaми) aбo кrpiвliикoМ.
6. Бyль-якi дaнi, що 'цaють моrttлrтвiсть iдентифiкyвaти oсoбу, якa пoвiдoмилa Упoвновaженoго пpo

фaкти пiлбрентIя дo вчиIlення кopупцiйнoгo aбo пов'язaнoгo з корупцiеro пpaвопoрylrrення aбo
пpo виявЛеHHя oзHак ПoрyшеHHя BиMoГ Aнтикopyпuiйнoi пpoгpаvи. BчиHення пpauiвникavи ни
iнrпими ocoбaМи кoрyпuiйних aбo пoв'язalrих з коpyпцiсro ПрaвoЛoруtUеHЬ. Ilar]е)кa].Ь дo
кoт{фiденцiйнoТ iнфopмauiТ тa oхoрoняrоTься згi.цнo з Зaкoнoм.

Упoвнoвaжeний тa осoби, зaлyueнi ним Дo пеpевipки виклаДеноТ y пoвiлoмленнi iнфopмauii.
не в прaвi ii poзгoлotпyвaти.

Х. Пpoцeдypи захI|сTy пpаltiвншкiв' я;l.li:#ШJJ'",1Жlт. пpo кopyпuiйне абo ttов'я,rане



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{e Мo)кe бщи poзгoлotленa. кpiм випaдкiв, BсТaI{oBЛеl{их Зaкor]oМ.
3. Bикpивava не Мoже бyти звiльнено чи пpиМyIIJеHo.цo зBiлЬI]rHня. ПриTяГнуТo До дисциt.Iлiнapнoi
вi'цпoвi.цальнoотi чи пiддaнo з бoку керiвництвa iнrпим I]еГaTиBHиМ зaxollaМ вПЛиBy (ЛереBе.!еl|Hя.
aтеотaцiя, змiнa yмoв Пpaцi.  BiдМoвa в пpизнaненнi на виlI ly I loсaj ly.  скopoЧення ЗapoбiгHoТ ||J la]и
Toщo) aбо зaгpoзi Тaких зaхOJ,iB впЛиBу }' ЗB.Я]ку t пoBiдoМJIеHHяМ ниМ Пpo ПoрyUjеH]Jя BиМol.
aнтикopyпцiйнoгo зaкoI{oДaвсTBa та-laбo вимoг Aнтикoрyпцiйнoi ]IpoГрaМи.
4' У paзi витoкy конфiденцiйнoi iнфopмauiТ пpo вИкривaЧa керiвник Юpидиvнoi oсoби.
Упoвнoвaжений зa зaЯвoю такoгo пpauiвниКa абo Зa BЛaсHoю iнiцiaтивою г]oвиHеH невiдклaднrl
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,Цжуtоться Зa yмoBи письмoвoТ згoДи прaшiвникa'

ХI. Bpeгyлroвання конфлiктy iнтеpесiв в дiяльнoстi пpaЦiвникiв lopидиннoi осoби

1. Прaцiвники Юридичнoi oсoби ЗoбoB.яЗaнi не пiзнiшlе нaсTyПHoГo poбoчoгo дHя з дaТи. кO,1и
.цiзнaлиоя чи повиннi були It iз l t . t lися l lpo l laявнiс lь ) rIих pеaJlЬHoГсt .tи пoтенЦiйнoгo кoнфлiкr.у
iнтеpеоiв, пиоЬМoBo пoвiдoN,IЛяTи пpo це сBoГo без п осе1,lеlн ьo гtl кеpiвника. не B1IиHяТи дiй Тa не
пpийМaTи piП]eнЬ B yМoвaх реalЬнoгo кoнфлiкту iнтеpесiв .Га в)|(иТи зaxojliв ЩоJto Bреl.у]IюI]aHHя
pеaЛЬнoГo aбо пoтенЦiйнoгo конфлiктy iнтересiв.

У paзi виникнетlтIя pеaлЬHoго aбo пoтенцiйнoго кoнфлiк.гу iнтересiв у кеpiвникa Юpидиннoi
oсоби Biн писЬМoвo пoBiдoN4Л'lс Прo Це УпoBнoBa)кенoГo ,гa зaснoвникiв(yнaсникiв).

У paзi виникнеIlI{я реaЛьнoГo aбo пoTенцiйнoгo кoнфлiктy iнтeреоiв y Упoвнoвaженoгo вiн
письМoBo пoвiдoмляс Пpo це керiBI{икa.
2. Безпoсеpелнiй кеpiвник ocoби ПpoтягoМ двoх pобoних днiв пrсля oTримaI{I{я пoBi,цoмЛення гrpo
наявнiсть y пi.цлеглoi йoМy oсoби pеaJIЬнoгo чи Пoтетrцiйl{oгo кoт{фЛiктy iнтеpеоiв пpиймaс рiпlеI{}{я
про опoсiб BpeГyЛ}oBaння конфлiктy iнтеpесiв, пpo Щo пoвiломляс пpaЦiвникa.

БeзпосеpеДнiй кеpiвник, якoMу сТaЛo вiдoмо пpo конфлiкт iнтеpеоiв у rliдлегЛoгo йoМy
пpaЦiвникa, зoбов'язаний B)кити пеpедбaЧених зaкoнoм зaхoдiв Для зaпoбiгaння la врегу;IюBaHня
кoнфлiкту iнтеpеciв (y тому нислi y рaзi сaмoстiйнoгo BияBЛеHня нaявI.IoГo конфлiктy iнтеpесiв 1'
пiдЛегЛoii йoМy oсoби без з.цiйснення нrIо BiдпoBiдHoгo повiлoмлення).
3. Bpегyлювaння кoнфлiкту iнтеpесiв з.цiйснюсr.ЬсЯ Зa ДoПoМoГoК) OднoГo .] Hи)кченaBеде}lих
зaхoдiв:
1) yоyнeння пpaцiBникa BiJl BикoнaIlHя зaB,цaння. BrIинеIIня лiй. rlрийняття piU]еI.]r]я ни yнасri в йoгo
пpийняттi;
2) встaнoвлення додaTкoBoГo кoнTpoЛIo зa Bикo}Iaн}JяМ пpаtliвникoм вiДповiднoгo ,jaBдaнI{я"

BчиI{eнняМ t{иМ пeвниx лiй ни пpийняття рiшень:
3) oбмеження y дoстyпi прaцiвнI,{кa дo пeBIroТ iнфopМaцiТ;
4) пеpеглядy oбсягу фyнкцioнaлЬниx oбoв'язкiв Пpaцiвникa;
5) пepевeлeння працiBI{икa на iншу пoсa.Цy:
6) звiльнення пpaцiвникa.

Порядoк зaсToсyBaння зaхoДiв вpегyлювaння кoнфлiктy iнтеpесiв тa йoгo oсoблиBoстi дJIя
piзних кaтeгoрiй прauiвникiв tOридиvнoТ oсoби всTaт{oвлIoIoтЬся Упoвнoвaженим.
4. Рirпення Пpo BpеГyЛюBaння кoнфлiкту iнтеpесiв y дiяЛЬI-loстi кеpiвникa lOpиlиннoi осoби
пpиЙМaсTься зaснoвникaМи ( у.IaсникaМи).
5. Пpauiвники IOpидинноТ oсoби мoltу,гь сaМoсTiйI]o вжити захoдiв LlloIto Rрс|)J,|roвaHня кoнфjliкr.у
iнгеpесiв шЛяХoМ ПoзбавЛеHHя вiдпoвiднt l tо пpиBa|нoIo iнrеpес1 r HаДаHHяМ пiлrвеpлних



дoкyмrl{тiв безпoсеpедньoмy керiвнику тa Упoвнoвaженoмy. ПoзбaвлеI{I{я ПpиBaT[ioгo iнтеpесу мaс
виклIoчaТи бyль-якy мoжливiоть йoгo пpихoвyвaння'

ХII. Пoрядoк |lаДа|{ня пpaцiвIrикaм poз'яснeнь та кoнсyЛьтaцiй Уповнoвaжeним

1. Пpи нaявнoстi питaнь Щoдo TЛyМaqення oкреМих пoЛoжень Aнтикopуrlцiйнoi пpoгpaми
зaсI{oвI{ики (yнacники). кеpiвник. пpaцiBники loрилинноТ осoби мoxryть зBернyl.ися дo
Упoвнoва.rкенoгo зa оТpиМaнIJям yснoгo чи пиоьMoBoГo рoз.яснення.
2' Суть звrрнення tцoдo т{a.цaння poз,яснeння чи кoнсyЛЬТaцii' виклaдaсться безпoсеpелньo
Упoвнoвarкенoмy (y визнaненi Упoвнoвaхtеним ,fнi та гoдини oсобис'rогo пpийoму) або tшляхoм
I{aпрaBЛення нa йoгo iм'я сЛyжбoвoi зaПиски чи нaДiолaння нa йoго елек.rpoнну a'цpесу IIИсЬМoвol.o
зBернеH H я y дoвiЛЬHiй фoрMi.
3. Упoвнoвa;кенl'lй нaДaс yсне рoз'яснeння пiд чaс oсoбис,гoгo прийoму aбo y письмoвiй фopмi - не
пiзнiпlе нiх< пpотягoМ poбoчих днiв (визнaнaс.I.Ься (встaнoBЛtoсться) Юpидиннottl
ocoбoю) з ДI{я oтpиМaнI{Я зaтIИ.|у,

Упoвнoвaжений Мoже Пpo.цoв}киТи сТpoк poзГЛядy звrрнrнIlя' aле не бiльrпе нiж нa -poбочиx днiв (визнavaсться (встaнoвлroсться) ЮpидиvlroЮ oсoбoю)' Пpo rцo письмoвo iнфoрмус
oсобу. якa звеpтrулaсЬ Зa рoз.яснеI.]I lяМ.
4. Якщo пiД чaс нaдaння poз.яснення Упoвнoвarrtений BиявитЬ oзнaки пopушeння AнтикоpyпuiйнсlТ
прoГpaMи абo oзнaки вЧинеHHя кoрупшiйнoгo aбo Пoв.язaнoГo з кopyпtt iсю пpавt lпoрytrrення. вiн
iнiцiюс пеpед кеpiвникoпl ПиTaIlIlя ПрoBе,цет{ня внутpiшrньoгo рoзслiдyBaнHЯ y IIopядкy.
пеpе'Цбa.тенoмy paзДщoМ ХV Aнтикоpyпцiйнoi пpoгpaми.

ХIII. Пopядoк ПpoBeДсrrня гlсpiо,Циuнoгo пi;tвиulення квалiфiкauii пpauiвникiв y сфepi
зaПoбiгaння Tа BияBЛeння кopупui i  в lopидичнiй oсoбi

1. Пiдвищення квaлiфiкaцii прaцiвникiв Юридиvнoi oсoби у сtpеpi зaпoбiгaння Ta вияB-lення
кopyпцiТ здiйснюсTЬся з МеТoЮ нa'цaння бaзoвих зHaнЬ з ПиTaнЬ aнr.икoрyпuiйнoГo зaкoнoдaBсТBa.
пiдвищення piвня викoнaння виМoг AнтикopyпцiйнoТ пpoгpaми. формувaння aнтикоруI l цiй ноi
кyлЬтypи, a тaкoж Bиxoвaтlт.тя нетерпимoстi дo кopyпцii.
2. Пi.цвищення квaлiфiкauii з'цiйснюстЬся вi.цпoBi.цнo дo зaТBерДженoгo кеpiвникoм Юридивнoi
oсoби тeмaтичнoгo плaнy-гpaфiкa нa кoжне пiврiчЧя, який гoтyсться Уповнoвaжeним.

Пiдвищeння кBaЛiфiкaцii пoBиI{тlo Пере.цбaчaTи як зaхoди для всix прauiвникiв lopидиннoi
oсoби, Taк i oкpемi ЗaхoДи дЛЯ кеpiвникa тa,/aбo зaснoвникiв (унaсникiв) ЮридиvнoТ oсоби.

Tемaтикa тa фopмa зaхoлiв (семiнaри. лeкцii, ПpaкТикуMи' тpенiнги. BeбiHaри тoщo) iз
пiдвиЩення кBаЛiфiкaЦii BизнaЧalоTЬся Упoвнoвaхtеним з yрaxyBaI]няM:
1) пpoпoзицiй кеpiвникa, зaснoвникiв (yvaсникiв), керiвникiв сТpyкTурниx пiдpoздiлiвl
2) pезyльтaтiв oцiнки впpoвaлrкення зaхoдiв Aнтикорупцiйнol' ПрoграN'Iи:
3) peзyльтaтiв перioдиннoТ oltiнки коpyпцiйниx pизикiв y дiяJIЬHoс.гi К)ридичнoi осoби:
4) peзyльтaтiв внyтpirпнiх poзслiДувaнь:
5) звiтy Упoвнoвa)кенoгo пеpед зaсIIoвникaпlи (унaспикar,tи).
3. Bитpaти нaсy нa пiдвиrцеHня кBaЛiфiкaцiТ y сфеpi зaпoбiгaння Тa BияBЛеtlHя кopyпuii скjlaдaк)]Ь
т{e меI{IIIе - Bi,цоoтКiв 1визнavaсться (BсTaI{oB.j,IЮсTься) Юpидиннoto oсoбorо) зaГаJlЬнoГO
oбсягy рoбoчoГо чaсy нa пiврtння.
4. oблiк прoBе.цеIrих зaхoдiв iз пiдвищення квaлiфiкauii у сферi зaпoбiгaннЯ Тa tsияBJlе}J}Iя кopуlluii.
a тaкoж oблiк пpисутнix нa зaхoдaх здiйснtостьcя Упoвнoвarкеним.

ХIV. Зaстoсyвaння зaхoдiв ДисЦиплiнapнoi вiДповiдальнoстi Дo пpaцiвIiикiв, якi пoрylxyюTЬ
пoЛo)кення Aнтикopyпuiйнoi ПpoгpаMи

1. У paзi нaявнoстi iнфoрмauii' шlo сBiдчить прo oзI]aки Пopуlllення пpaцiвникaми вимoг
AнтикopупцiйнoТ пpoГpaМи' з,цiйснюIоться тaкi зaхoДи:



1) пpизнavaстьоя y BcT.lIloBЛrнoMy poздiJroщ_xv AнтикopyпцiйнoТ прoгpaми пoрядкy внyтрitшнс.
poзслiдyвaння з мeтoю пiдтвердже}тня чи сIIрoстyвaт{т{я iнфopмauiТ пpo ймoвiрне пoрylIIенIrя;
2) зa нaявнoстi дoотaтнix пi,цстaв зa pезyлЬтaTardи внyщirшньoгo pозслiдування кеpiвник нaкЛaдaс
дисциплiнapнe стягтlетlI{я вi,цпoвiднo дo зaкoнy.
2. !иcциллiнapнi стягнення I{aклaдalотьоя кеpiвникoм нa пpaцiвникiв Юpидиннoi oсoби BiдпoBiднo
дo I{opМ зaкoI{oдaBсTBa пpo пpaцю.

ХV. Пopядoк ПpoBс,цe}rня внyтpiпlнiх pозслiДyвань

l' У paзi I{a,цxopl(ення пoвiДoмлення aбo виявлення oзнaк ПoрyIUення Aнтикopyпuiйнoi пpогpaми
пpaЦiвникoм ЮридиvнoТ ocoби aбo oзнaк вЧиHення пpaЦiвникoм Юридичнoi oсoби кopупuiйних
aбo пoв'язaниx з кoрупцiсю ПрaBoпopylxеIrЬ Уповнoвaжений пoвiltoмляс пpo Це кеpiвникa' який
вживaс зaхo.Цiв, пеpe.Цбaнених ПylrктoМ 2 цьoгo poздiлy.

У pазi нaдxoдження повiдolvlлсння aбо Bиявлення ознaк пopylI]ен}lя виМoГ AнтикоpyпuiйнoТ
IтpoгpaMи кеpiвникoм aбo oзHaк Bчинення кopyпцiйногo ЧИ пoB.язaнoГo з кop;'ltttitlо
ПрaBoпopyшeння Упoвнoвax<ений пoвiдoмляс пpo це зaснoвникiв (yнaсникiв)' якi вживattllь
зaxoдiв, перe.Цбaнених пyнкToМ 2 цьoгo poздiлy.

У paзi нaдхoдження пoвi,цoмлення aбo Bиявлeння фaктiв пpo BЧиI{еI{ня Упoвнoвaженим
кopyпuiйнoгo aбo пoв'язaнoгo з корупцiстo пpaвoПopyIпення' пopyшrнI{я вимoг AнтикopyпцiйнoТ
ПpoГpaМи кеpiвник пoвiДомляс Itрo I]е зacт{oвIтикiв (y.тaсникiв) Iopилиннoi oсoби i BжиBaс зaхo,цiB'
пеpе.пбaнениx П),ъКТoM 2 uьoгo рoзлiлy.
2. Зa yмoв, пeредбaнених Пy}ткToM l цьoгo poзлiлу, зaснoвники (унaсники). кеpiвник зoбoв'язaнi
B)киTи т.lких зaxoдrB:
1)пpoтягoм днiв (визнaнaсться(встaнoвлrосться) Юpиди' lнotooсoбoкl) iн iцiювa,Iи
пpoвeдeнтrя внyтpitпньoгo рoзслiлувaння з меТolo пiдтверДltення ЧИ спрoсTуBaI{ня iнсpopмauii про
ймовipне Пopyrlreння Антllкор1,nц j;troТ пpoгрaМи абo кoрупцiйне Чи ПoB.язaне 'з кopyrruiсю
пpaвoпорyIIIетrIrя;
2) зa pезyльтaтaми ПpoBеДенHя вну гpitпньoгo poзслiДyвaння зaсToсувaTи ]lисциПЛiнaрHе с.I.яГtlеHH'l
дo винHиХ осiб. якщo Д,ля цЬoГО с пiлсraви;
3) зa peзультaтaми внyтpilпньoгo poзслiдувaння визнaчити спoсoби yсyне}lня принин i нaсlri,lкiв
ПopyII]еI{I{я' якщo тaке мaпo мiоце' a Taкo)к зaбезпечити Зaхojlи lllo,цo зaпoбiгaння .гаким :tiям 5'
мaйбyтньoмy;
4) y paзi виявлетlllя oзнaк кopyпцiйнoгo aбo пoв'язaногo з кopупurсlo пpaвoПoрylЛеtltlя' зa BЧиl{енllя
якoгo пepeдбaненo aдмiнicтрaтивнy aбo кpимiнaльнy вiдпoвiдальнiсть, негaйнo iнфoрмyвaти пpo
це опецiaльнo yПoвновФкених оуб'сктiв y сфеpi пpoтидii кopупцii.
3. Bнyтрirпнe poзолiдyвaння пpoBoдитЬcя лиlIIе у BиIтa,цкax, кoЛи нaДaнa aбo BияBЛеI{a iнфopмauiя
cтoсyсTЬся кoнкpеTниx oсiб тa мiстить фaктиннi лaнi, якi мoжyть бyти пеpевipенi.

Bнyтpirпнс poзслiдува rтr,tя пpиЗHaчасTЬся кеpiвникoм i здiйснкlсться кoмiсiсto. Пoрядoк
пpoвeдrнIrя внyтpirпнix poзслiлyвalrь' якi здiйснюються вi,цпoвiдlrо до AнтикoрyпuiйнoТ гlpогpaми.
ЗaтвеpДкyстЬся кеplBникoM.

!o склaлy кoviс iТ oбов.язкoBo вкЛlочас' lЬся УпoвнoвarкениЙ. зa виняlкov випаJtкiв. ко;tи
poзслiдyвaння признaчaсTЬся зa нaслiдкaми BияBJIення (lактiв ни oТриМaння iнфoрмauiT прo
вчинeI{Ilя Упoвнoвaженим кoрyпuiйнoгo aбo пoв'язaнoгo з кop1пrtiсtо r IpaвoГIopylxеHH я"
ПopyIIlеI{Iтя вимoг Aнтикoруlll1iйrrоi ПpoГpalrи.

Cтpoк пpoведення pозслi,lувaння llе ПoBиHеH ПеpеBиUtyвaтИ - дн!в (визнaнас'l.ься
(вcтaнoвлюеться) Юридиннoю oсoбоrо).

Maтеpiaли пpoBедених внутpiпrнiх poзслiлувань збepiгaю,rься в apхiвi Упoвнoвarкеного не

^,e- ' .р 
{ nnиi.

У paзi якшo зa резуЛьTaTaМи внyтрirпньoгo р.oзолiдувaння нa Уповнoвarкенoгo нaкЛaдaс].Ься

диcЦиплiнapне стягtIе}lIтя, Прo tlе пиоьMoво пoвi.цoмлясться HaцioнaлЬнr aгентсTвo з пиТaнЬ
зaпoбiгaння кopyпшiТ y ,цвo.ценний сTрoк з дaти йoгo нaклa.цення.



ХVI. Пopядoк B}IrсеIlня змiн дo Aнтикoрyпцiйнoi пpoгpaми

1. Кеpiвник Юридиннoi oсoби зaбeзпечус opгaнiзauiro меxaнiзмiв звopоТнoГo зв,язку тa iнrui
внyщilпнi Прoцeси, опpямoвaнi нa пiдтримку тa постiйне 

"Дoсno'i,.е""o 
AнтикopyпцtЙнoi

пpoГрaМи.
2. Змiст Aнтикopyпцiйнoi пpoгpaми мoхtе бyти пepеГЛянyТий зa ре'Jу.;IЬ ta r aМи:
1) звiтy пpo oцiнки кopyпцiйниx pизикiв y ,цiяЛЬt{oсТi Юри,цичнoТ oсoби;
2) здiйснення l{aгЛядy i кoнтpoлrо зa ДoтриMalrняМ Aнтикopyпuiйнoi rlрoГpaМи. a Taкox( oцl'ки
pезyльтaтiв зДiйс}rення пеpе,Цбaнениx нею зaходiв;
3) aналiзy Пpaктики викoнaння Упoвновaженим свo1х пoсaдoвих oбoв'язкiв;
4) прoвeдення Упoвнoвaжeним aнкrтувal{I{я, oбгoвopeння тa кoнсyлЬтaцiй iз прauiвникaми.
кеplвI{икoМ, зaснoвникaМи (унaсникaми,1 IopидинноТ oсoби' a тaкoж з ,цiлoвими ПapTнерaМи
lopидиvнoТ oсоби щo'цo yдoскo}IaЛrння Aнтикopупцiйнoi пpогpaми.
З. Iнiцiaтopoм BI{еоеIII{Я змiн дo Aнтикopyпцiйнoi пpoгрaми Мo)ке бyTи УпoвнoвaжениЙ' a Taкoж
зaонoBIlики (y.laсники), керiвник, прaцiBI{ики ЮpидипнoТ oсoби.
4. ПpoпoзицiТ щo.цo внесення зптiн дo AнтикoрyпцiйrтоТ прoгpaми пo'цalотЬся Уповнoвarкенoмy'
який ix виBчaс тa систеMaТизус. Paз нa рiк Упoвнoвaжений нaдaс кеpiвнику у']aГaПЬHен}iяпрoпoзицiй щО.цo вI.Iесrння змiн Дo Aнтикoрyпuiйнoi прoгpaми. якi нaдйшли' гa нaдaс сBoi
pекoмендaцii щoдo ii вpaхувaння aбо вiдхилення (2 l ).
5. Кеpiвник, oтpиМaвIl]и вiд Упoвнoвaже}loГo узaГaJIЬI.rентlя пpoПoзицiй щoдo Bнесення змiн дo
Aнтикopyпцiйнoi пpoгpaми, iнiцiкlс прoведення Тx вiдкритoгo oбгoвopення Тpу]1oBиМ КoЛекТиBoМ
тa зaоI{oBникaМи (yяaсникaми).

У випaдкaх, кoЛи зaст{oBrlики (yнaсники) aбo Упoвнoвaжений нaпoлягatоТЬ Ha IеpМ|HoBoМy
BI,есrннi певних змiн Дo АнтикорyпЦiйнoi прoгpaми. кеpiвник у нaйкopoтший с'гptlк' a]lе не пiзнiLшс
l0 днiв з дaти I{aдxoД)t{енI]я TaкиХ пpoпoзицiй, iнiuiroс пpoвелення вiдпoвiltнoгo обгoвtlрення.
6. У pезyльтaтi схвaлення пpoпoзицiй ЗaснoвI{икaми (yvaсникaми) тa пpaцiвникaми (TрyДoвиМ
кoлективoм) IOpидиvнoi oсoби кеpiBник свoiм }iaкaзoМ ЗaТвeрДжyс вiдпoвiднi змiНи дo
AнтикopyпцiйноТ пpoгрaми, якi с iТ невiд,см1{oIo чaсTиI{oIo.

Пpимiтки:

fl иреlсгop КП ..Лисичaнськтеплo]иrрe)кa''

l Пoдaрyнки, oдeржaнi кеpiвникoм aбo пpaцiвникaMи' як ПoдaрyIrки деpжaвним aбo
кoМyнaЛЬниМ ПlДприсMсTBaМ, ycTaнoBaM ни oргaнiзaЦiям, с вiдпoвiднo деp)кaBHoЮ
aбo кortунaльнoю влaснiсгю j леpеДaюгься opгану. лiлпpисvству. 1сl iнoвi н,
oргaнiзaцiТ y Пopядкy, BизHaЧeHoМy пoсTaнoвolо Кaбiнету Miнiстpiв Укpaiни вiд l6
ЛисToпa.цa 20ll рoку "N! l195 <Пpсl зa-гвеp.Цrкення Пopялкy переДaЧi лapункiв'
o,цеpжaних як пo.цapyнки Дерх(aвl, Aвтoнoмнiй Pеспублiцi Крим,теpиr.opiальнiй
гpoмадi.  .]еpжaBHи\4 абo кovyl laПЬHиМ yсl i - lнoBаi\ l  чи opr aнiзaцiяv' '

A.B.Пaнаiт


