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IIро затвердження Антикорупцiйноi програми

та Положення про уповноважену особу з питань

запобiгання та виявлення корупцii

На виконання Закону Украiни вiд 14 жовтня 2014 року Ns 1700-УII кПро

запобiгання корупцiii> та р-iшення Нацiонального агентства з питанъ запобiганшI

корупцii вiд tq.Ot .2OI7 :lъ З1 <Про затвердження Методичних рекомендацiй

щодо пiдготовки антикорупцiйних програми)) з метою органiзацiйного

забезпечення та подальшого пiдвищення ефективностi заходiв щодо

запобiгання i протидiI корупцii в комунаJIьному пiдприсмствi (Водоканал)

Мелiтопоп"."*оi MicbKoi ради Запорiзькоi областi,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити у новiй редакцii АнтикорупцiЙну програму Комунального

пiдприсмства (водо*ur-о Мелiтопольськоi Micbkoi ради Запорiзъкот областi

(додаток Nl) у зв'язку зi змiнами, /
2. Затвердити Положення про уilовноважену особу з питашъ запобiгання та

виявпення корупцii Комун*"rЬ.о пiдприемства (ВодоканыD) МелiтополъсъкоТ

мiсъкоi ради5апорiзъкоi областi (додатот N9)
3. Наказ вlд ОВ.Оg.2о:I7 року j\b 127 <Про затвердження антикоруIIцlино1

програми) вважати таким, що втратив чиннlсть,

4.Контроль за виконаннrIм наказу з€tJIишаю за собою.

Щиректор
Сергiй ШМЧЕНКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом КП кВодоканал) ТЧМР Зq.
ьiд<<fl >>:,'__20.i iр. Ns /,"'

Антикор ПРОГРАIИА

ПРеаМбУЛа 
]мство <водоканал>>щiею Днтикорупцiйною программою комуя.rльне пlдпри(

МелiтопоЛьськоТ MiciKoT ради ЗапОрiзькоi обпастi (далi - Пiдприемство, КП <Водоканал>)

усвiдомшоючи вiдповiдальнiсть за утвердженшI верховенства права та доброчесностi, прагнути

забезпечувати свiй сталевий розвиток, дбаючи про власну лiлову_репутацiю, дJu[ заохочення

u"nop"a"urr"" добросовiсноi комерцiйнот практики, а також в iHTepecax, зокрема, але не

u"nnb.r"o, своiх пращiвникiв, дiлових партнерiв, клiентiв проголошу€, що if посадовi особи та

працiвниКи у своiЙ дiяльностi, а такоЖ у правовiДносинaЖ iз дiловиМи партнеРtlМИ, ОРГаНаП,IИ

дЬржавноi влади, органами мiсцевого самоврядування, iншими юридичними та фiзиT rrими

о.ъбur" керуються принципами нульовоi толерантностi до корупцii у будь-яких ii формах та

проявах i вживають (вживатимуть) Bcik заходiв щодо запобiгання, виявлення та протидiТ

корупчii, передбачених законодавством, та цiею Програмою,
КП кВодоканал) заlIвляе про свою принципову позицiю та засуджуе корупцiю як незаконний

та неетичний спосiб ведення дiяльностi.

[. Загальнi положення.
1. Визначення TepMiHiB
1. У цiй Програмi наведенi термiни в}киваються у таких значеннях:

- благодiйна дiяльнiсть - добровiльна особиста або мшlнова дошомOга, яка нtшрrtвлена на

сприяннЯ законt{иМ iHTepecaM одержуваЧiв благодiйноi допОмоги У визIIаченИх законом сферах

благодiйноi дiяльностi, що не передбачае одержаrrня Пiдприемством прибутку, а також сплати

будь-якоi винагороди або компенсацii Пiдприемства вiд iMeHi або эа дорученням одержувача

благодiйноi допомоги;
- внесок на пiдтримку полiтичноi партii : Грошовi кошти чи iнше майно, переваги, пiльги,

послуги" позики 
-(кредити), 

нематерiальнi активи, буль-якi iншi вигоди номатерiального або

негрошового характеру, сfiоIIсорство Пiдприсмством заходiв чи iншоi дiяльностi на пiдтримку

шартii, товари, роботи, послуги, наданi Пiдприемством безоrтлатно чи на пiльгових yrnгoBax (за

цiною, нижчою за ринкову BapTicTb iдентичних або подiбних робiт, ToBapiB та посJIуг на

вiдповiдному ринку), отриманi полiтичною партiею, iT мiсцевою органiзацiею, я.ка в

установленому порядку набула статусу юридичнсi особи;
- дiлова гостиннiсiь - 11редставницькi заходи (наприклад, дiловi онiданки, обiди, вечерi, фуршети,

дегустацii, iншi заходи (конференцii, культурнi та спортивнi заходи)), вiдшкодування витрат на

дорогу, проживання, iншi види витрат, якi здiйснюються Пiдприемством або стосовно

пiдприсмства з метою встановлення чи налагод}кення дiлових вiдносин або з iншою метою,

пов'язаною з дiяльнiстю пiдприемства;
- дiловi вiдносини - вiдносини мiж Пiдприемством та дiловим партнером, пов'язанi з дiловою,

професiйНOю тIИ господарСькоЮ дiяльнiстЮ ПiдприемСтва, щО виникли на пiдставi правочину або

,дita".rr" Пiдприемством iллшоi дiяльностi та передбачають триваJIiсть iснування пiсля ix
встановлення;
- дiловi партнери - юридичнi таlабо фiзичнi особи, з якими Пiдприемство пiдтримуе, вступае або

мас HaMip вступити в дiловi вiдносини;
- ,uo"oryo,ni платехсi - ллеофiцiйнi та незаконллi платехti офiцiйним особшл з метою

сприяння/прискореЕня/спрощення 1м, у певних випадках, нЕlJIежного виконання встаяовлених

законодавством процедур, якi Пiдприемство мас закояне право отримувати, не здiйснюючи таких

платежiв;
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- корутIцiйний ризик - iMoBipHicTb вчинеýня корупцiйного або пов'язаного з корУпцiсю
правопорушення, iншого порушення Закону Украiни "Про запобiгання корупцii", що негатиВно

вплине на дiялънiсть Пiдприсмства;
- неправомiрна вигода - грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги? нематерiальнi
активи, будь-якi iншi вигоди Еематерiалrьного чи негрошового харiжтеру, якi пропоЕують,
обiц*оть, надають чи одержують без законних на те пiдстав;
- нульова толорilнтнiсть до корупuii - абсолютна нетерпимiсть до корупцii у будь-яких fi проявах;

- представник Пiдприемства - особа, угlовноважена в установленому tlорядку дiяти вiд iпlенi або в

iHTepecax Пiдприемства у взаемовiдносинах з третiми особа:чrи;

- офiцiйна особа:
- особао у11овнова}кена на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдшовiдно

до п.1 ч.1 ст.3 Закону УкраiЪи "Про запобiгання корупцii";
- особа, яка прирiвнюеться до осiб, уловнов€Dкених на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядуuu""i вiдповiдно да п.2ч.1 ст.З Закону УкраiЪи "Про зЙобiгання КОРУПЦii";

- керiвник, iнша шосадова особа господарського товариства, у якому державна або koMyrraлbнa

частка перевищус 50 вiдсоткiв;

2. Мета та сфера застосування
l. МетоЙ цiс:i Програми с забезпечення функцiонування ефективноТ системи запобiгання

та протидiТ корупцii, ] вiдrrовiдностi дiяльностi Пiдприемства вимогам антикорупцiйНого
законодавства з урахуванням кращих свiтових практик.

2. Ця Програма встановлюе комплgкс заходiв (правил, стандартiв i процедур) щОдО

зашобiгання, виявлення та протидii корупцii в дiяльноотi Пiдприсмства, не менший за обсягом та

змiстом нiж передбачений Законом Украiни "Про запобiгання корулцii" та Типовою
антикорупцiйною програмою юридичноТ особи, затвердженою наказом Нацiонfu,Iьного агентства

з питань запобiгання корупuji.
3. Заходи щодо запобiгання, виявлення та усунення або мiнiмiзацiТ корупцiйних ризикiв

визнаються прiоритетними у дiяльноотi Пiдприемства..
4. IИ Програма е обов'язковою для виконання керiвяиком, посадовими особами ycix

piBHiB, шрацiвникаNlи, представниiами Пiдприсмства та особшчrи, якi виконують певну роботу на

пiдставi цивiльно-праЙих договорiв, укладених з Пiдгrриемством.
5. ЦЯ Програма е обов'язКо"о' для ycix суб'скiiв господарювання (вiддiлiв, служб) над

якими Пiдприемство здiйснюе контроль.
6. ц; Програма застосовуетъся у Bcix сферах дiяльностi Пiдприсмства, у тому числi у

вiдносинах iз дiловими тrартнерами, офiцiйними особа"тrли, органами державIIоi влади та органап{и

мiсцевого самоврядуuuпп", iнЙими юридичними та фiзичними особамЙ.
7. Положеr"" щодо обов'язковостi дотримurrrrо ru виконання цiеi Програми включаються

до flравил внутрiшнього трудового розпорядку Пiдп;lисмства, положень про cTpyKTypHi

пiдроздiли, Bcix трудових договорiв, у тому числi KoHTpaKTiB, та посадових iнстрУкцiй.
8. Цю ГIрограму затверджено накчLзом директора Пiдприсмства пiсля ii обговорення З

посадовими особапди ycix piBHiB та прашiвника]uи Пiдприемства.
g. Текст цiсТ ПрограN{и наrlвний у шостiйнопtу вiдкри,гому достуrli для працiвникiв,

посадових осiб ycix piBHiB, органiв управлiпня, представникiв Пiдшриемства, а також д;tя Гi

дiлових партнерiв в паперовiй формi на дошцi та в електроному видi в вебсайтi ПiдприемСТВа.

3. Вiдповiдальне лiдерство, дiлова репутацiя та доброчеснiсть.
1. ,Щиректор. посадовi особи ycix , piBHiB Пiдриемства беруть на себе зобов'язання

особистим прикладом етичноТ гrоврдiнltи формувати у працiвникiв нульову толерантнiсть до
корупцii, що е оснOвою дiлово[ культури, повсякденно1 дlлово1 lrрактики та дlлово1 репутаII11
Пiдприемства,

2. .Щиректор, начальники служб, вiддiлiв пiдприемства беруть на себе зобов'язання

демоfiструвати лiдерство та вiдповiдальнiоть стосовно:
1) дотримання вимог антикорупцiйного законодавства;
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2) забезпечення наJlежного впровадження, ефективнOго функцiонування, перiодичного аналiзу,

своечасного перегляду та удосконаJIення системи запобiгання та протидiт корупцii в кп
(водоканал)) з метою належного реагування на корупцiйнi ризики в дiяльностi пiдприсмства;

З) шоширення культури нульовоТ толерантностi до коруirцiТ у Bcix сферах дiяльностi;

4) ,,ризначоння "u' 
,rо.uду особи, вiдповiда;rъноi' за реалiзацiЮ цiсi ПрограмИ (далi

Уповноважений), забезпечен"я ,, належними MaTepiaTlbH"*" .r* органiзацiйними умовами працi,

сприяння виконаЕню Уповноваженим завдань та функцiй, передбачених Законом УкраТни "Про

запобiгання корупцii'' та цiсю Програмою, забезпечення незалежностi дiяльностi

Уповноваженого;
5) заохочення шосадових осiб ycix piBHiB до демонстрацii лiдерства в запобiгаrrнi та uротидii

корупцiТ у ме}ках ix повноважень;
6) сrrрямування працiвникiв на гriдтримку антикорупцiйноi полiтики Пiдприемства та здiйснення

особистого внеску в результативнiсть системи запобiгання та протидii корупuii;

7) iнформувu""r ljйоrrir"оу залобiгання та протидiт корупцiт як всерединi Пiдприемства, так i у

взасмовiдносинах з дiловими партнерами, офiцiйними особами, ОрганаI\{и державнот влади,

органами мiсцевого самоврядування, iншими юридичними та фiзичними особами;

8) забезпечення вiдпоuiд"о до Зuпоrу УкраiЪи "Про запобiгання корупцii" умов дJUI повiдоl,tлення

:iнформаlriт про можливi факти Корl.пчiйъих або пов'язаних з корушцiею правопорушень, iнших

nopy-."" Закону УкраТни "Про залобiгання корупцii";

9) дотриrчru""" npu* ,u .uрu"riй захистУ вИкривачiв, тrередбачених Законом Украiни "Про

запобiгання корупцii" ;

10) своечасного та належного реагування вiдповiдно до закону на факти вчинення (можливого

вчинення) корупцiйних або поъ'язаних з корупчiею правопорушень керiвниками пiдприемства,

посадовими особами ycix piBHiB, працiвникаI\{и,

4. Норми професiйноi етики.
1. Щи^ректор^пiiприемства, посадовi особи, Уповноважений, працiвники та представIIики

пiдприЪмства пiд uu. *"попчння cBoix 
''осадових 

(логовiрних) обов'язкiв:

1) неухильно додержуються загальновизнаних отичgца норм поведlнки; 
__:_

Zj .,on.pu"Tцo i з повагоЮ ставлятьQЯ до полlтичних flоглядiв, iдеологiчних та релiгiйних

переконань iнших осiб;
З) лiють, незважаючr на оообистi iнтереси, оообисте ставлення до будь-яких осiб, на своi

полiти.тяi, iдеологiчнi, релiгiйнi або iншi особиотi шогляди чи передонllння;

4) не розгОлошуютЬ i нЪ викоРистовуютЬ ко,нфiденlrjйноТ iнформащii, що стала iм вiдома у зв'язку

з виконанЕям своiх rrоauдоur* (догоuiр"и*) обов'язкiв, KpiM вигlадкiв, встановлених законом;

5) компетентноо вчасно, результати"пЪ i uiдповiдально виконують шосадовi (договiрнi) обов'язки,

рiшення та доргIеrпп" 
^opiariB i посадових осiб, яким вони пiдпорядкованi, пiдзвiтнi або

,riдпо"rрольнi, ia не допускають зловживань та неефективного використання коштiв i майна;

2. ,Щиректор, посадовi особи, Уповноважений, пралiвники утримуються вiд явно злочинних дiй,

рiшенЬ ," дорупa"ь та вживають заходiв щодо скасування таких рiшень i доруlень,

з. Посадовi особи, Угrовноважений, працiвники Пiдприемства зобов'язанi угримуватися вiд

""*on*r" рiшень чи доручень керiвкицтва, якi е явно злочинними.

4. У разi отриманнr{ дJUI виконапня рiшень чи доруIень, якi е явно злочиЕIIими, посадова особа,

уповъоважений, працiвник ,rourn." негайно в письмовiй формi повiдомити шро це

безпосереднього керiвника або директора Пiдприсмства та Уповноваженого,

5. Посадову особу, Уповноватсеногоо прашiвника не Mo}Ite бути звiльнено чи flримушФIо до

звiльнення, 'р"rйу.о до дисциплiнарпоТ вiдповiдальностi чи шiддано з боку керiвництва iншим

негативни1.a .urодЫ 
"nn"uy 

або загроii таких заходii впливу у зв'язку з вiдмовою вiд виконання

рiшень чи дорrIень, якi е явно злочинними,
6. Посадовi особи, працiвники, Ушовновокеrrий не можуть бути притягrlутi до дисциплiнарноi

вiдповiдальностi ,u uiдrоrу вiд участi в корупцiйних дiяннях, HaBiTb якщо така вiдмова il{оже

призвести до втратИ Пiдприемством KoHKypeHTHoi перевzIги або потенцiйноi вигоди,

J



II. Права, обов'язки, заборони

1. Права та обов'Язки дире*rЬрu, посадовИх осiб ycix piBHiBo прачiвникiв (KpiM

уповноваженого) та представникiв Пiдприсмства.
1. Щиректор, ,rо.uдо"i особи^усiх piBHiB, працiвники та предстz}вники Пiдприсмства мають право:

1) надавати проrrозиuii щодо удосконалення цiеТ Програми;

2) звертатися до УповноважеЕого за консультацiями та роз'ясненItями щодо виконання цlе1

Програми, iнших внутрiшнiх докlментiв пiдприемства стосовно запобiгання корупцii,

аЕтикоруIIцiйного законодавства; 
_:___ __ _ллл: _,,л_о, . ...

з) отр#увати вiд Уповноваженого рекомендацii щодо подальших дiй у разi, якщо заплановаIil д11

uбо рir""Пrя можутЬ бути джеРепом кор)шцiйних ризикiв,
2. Керiвники, посадовi особи, шрацiвники та предстtlвники Пiдприемства зобов'язанi:

1) дотримуватися вимог Закону Украiни "Про запобiгання корупцii", цiеi ПрогрчlN{и та прийнятих

на Ti виконаЕня внутрiшнiх документiв, а також забезпечувати реа,iliзацiю цiеi Програми; 
.___л

2) виконрати ""оТ 
посадовi (логовiрнi) обов'язки з урulхуванням закоЕних штересlв

пiдприемства; 
|шбаченомч цiсю Г у Уповноваженого або

з) нъвiлкладно iнформувати в передбаченому цiсю Програмою fiорядк

директора про випадки порушенш{ вимог цiеi Програми, вчинення корупцiйних або пов'язаних з

корупчiеЮ правопорУ*."u, i"tп** порушень Закону Украiни "Про запобiганнi корупцii"

4)'невiлклално iнформувати в пор"л*у, визначеному цiею Програlуtою, Про виникнення

рЬ*"rrо.о, потенцiйЪого'конфлiкту iнтересiв;.вживати заходiв для ЗаПОбiГаННЯ Та ВРеГУJIЮВаННЯ

реального "" 
rоr"rrцiйного конфлiкту iETepeciB; не вчиняти дiй та не приймати рiшень в умовах

р.-"rrоrо конфлiкту iHTepeciB; - ,е або
З; уrрrrу" жr"" вiд поведiнки, яка може бути розцiненою як готовнiсть вtlинити корупцlин

пов'язане з корупшiсю правоIIорушення, пов'язане з дiяльпiстю пiдприемства;

6) iнформу"ur, Упо"новаженого про здiйснення та приймаlrня дiловот гостинностi, даррання та

отримання подарункiв ;

7) брати до уваги та враховувати рекомендацiт Уповноваженого.

2. Забороненi корупцiйнi практики.
1. Керiвнипу, ,rо"uдбiим особам,-Упоurоuu*еному, пращiвникZlп,I Та представникам пiдприемства

заборонясться:
1) приймати пропозицiю, обiцянку або одержувати HeпpaBoMipHy вигоду, а так саN{о просити

надати таку вигоду для себе чи iншоi фiзи.пrоi або юридичноi особи за вчинеfiня чи IIевчинення

будь-якиХ дiй з викОристанЕям становища, яке вони займа.тоть на пiдприемствi, або у зв'язку з ik

дiяпьнiстЮ,u nopr.iu пiдприеМства, В iHTepecax того, хто пропонуе, обiцяе чи Еадае таку вигоду,

або в iHTepecax третьоi особи;
2) зловживати своiМи повноваженнями, тобто умисЕо, з метою одержання неправомiрноi вигоди

й себе чи iншоi фiзичноi або юридичноi особи, використовувати cBoi повноваження всупереч

iHTepecaM пiдприсмства;
з) прогrонувати, обiцяти або Еадавати (безпосередньо або чероз третю особу) офiцiйним особаtvt

або 
- ix близьким особаrrл' iншим фiзичним особам неправомiрну виг_оду за вчиноняя чи

невчиненн" ""r" буль-як"х дiйlбездiяльностi з використанням надаrrоi iM влади, службового

становища, повноважень дJUI одержання або збереження будь-яких.переваг для Пiдприемства;

4) вчиняти дii та приймати рiшення в умовах реального конфлiкry iHTepeciB;

5) викорисrо"у"Й будь-якЪ майно Пiдприемства чи iT кошти в особистИх iнTepecax;

6) органiзовувати, бути по..р.дп"пой або особисто здiйснювати буль-якi готiвковi або

безготiвковi платежi чи розрахунки з дiловими партнерами Пiдприемства, iншими фiзичними або

юридиtшиr, o"o6ur;, ;-й" TaKi платежi чи ро.р*уrпи Ее передбаченi законодавством або

укладеними Пiдприемством правочинами;

71 unn"uur" ,rр"*ъ або опосередковано на рiшення працiвникiв пiдприемства з метою отримання

неправомiрноi вигоди для себе чи iнших осiб;

8) ЙнятЙ будь-якi дii, якi прямо або опосередковано пiдбурюють iпших працiвникiв, посадових

осiб до порушення вимог Закону УкраiЪи "Про запобiгання корупцii" чи цiеi Програtrли;

9) дарувати та отримувати подарунки з порушенням вимог законодzIвства та цiеi Програми щодо

наданшя та приймання дiловоi гостинllостl та подарункlв;
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10) пiсля звiльнення або iншого припинення спiвробiтництва з Пiдприемством розголошувати
або використовувати в iнший спосiб у cBoix iHTepecax iнформацiю, в тому числi конфiденцйну,
яка стzIла iM вiдома у зв'язку з виконанням cBoik повноважень, договiрних зобов'язань, KpiM
випадкiв, встановлених законом.
2. Пiдприемство забороняе виплату офiцiйним особам заохочуюtмх платежiв, зокрема з метою
прискорення будь-яких формальних процед;/р, пов'язаних iз отриманням дозвiльних документiв,
або прийняття вiдповiдних рiшень на користь Пiдприемства, чи отримання iнших rrеревЕг дjul
пiдприемства.

Не е заохочуючим платежем платiж за прискорений розгляд, сплачений на pzlxyнoк органу
державноi влади або органу мiсцевого самоврядування, пiдприемства, установи, оргtlнiзацiТ,
офiцiйноi особи, державного/мiсцевого бюджету, розмiр та сплату якого передбачено
законодавством (наприкJIад, платiж за прискорену реестрацiю патентiв).

Посадова особа, працiвник або предстttвник Пiдприемства, до якого звернена вимога rrро
здiйснення заохочуючого платежу, зобов'язаний повiдомити особу, яка висувае таку вимогу, про
заборону його здiйснення, вiдмовити у здiйсненнi тzжого платежу, а також невiдкладно
поiнформувати свого безпосереднього керiвника та Уповноваженого про отриману вимогу.

У разi виникнення у посадовоТ особи, гtрацiвника або представника Пiдприемства будu-
якого cyMHiBy щодо нz}лежностi платежу до заохочуючого платежу i заборони його здiйснення,
така посадова особа, працiвник або представник Пiдприемства повинен зверIlутися за
консультацiею до Уповноваженого.
3. Заборони дiють без будь-яких територiальних обмежень, на територii буль-якоi держави,
незважаючи на нацiональнi традиuiТ, мiсцеву практику або умови коЕкуренцii, що дiють у цiй
держав1.

III. Правовий статус Уповноваженого.

1. Загальнi положення
1. Правовий статут УповноважеЕого визначаеться Законом УкраiЪи "Про запобiмнпя
корупцii" та цiсю Програмою

Уповноважений призначаеться директором пiдприемства на окрему посаду згiдно з

законодавством про працю та установчими докумеIIтами пiдприемства.
Уповноважений пiдпорядкований, пiдзвiтнийта пiдконтрольний директору пiдшриемства.

Вимоги до особи, яка може бути призначеною УповновtDкеним, встановлюються Законом
УкраiЪи "Про запобiгання корупцiТ".
2. Уповноважений може бути звiльнений з посади достроково у випадках, передбачених Законом
Украiни "Про запобiгання корупцii".

Уповноважений може бути звiльнений з посади з iнiцiативи директора пiдприемства за

умови надання згоди Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцii у встаIIовлеЕому
порядку.
3. До виконаЕня своiх функцiй Уповноважений може заJIучати працiвникiв (за згодою директора
пiдприемства) iнших працiвникiв Пiдприемства шляхом наданЕя iM усних та письмових доручень
та здiйснення контроJIю за iх виконанням.

2. Обов'язки та права Уповноваженого.
1. обов'язки Уповноваженого:
1) виконувати своi обов'язки неупереджено;,
2) органiзовувати пiдготовку, розробляти i подавати IIа затвордження директору внутрiшгii
документи з питань формування та реа-шiзацii цiеi Програlrли;
3) органiзовувати проводення перiодичного оцiнювання корупцiйних ризикiв у дiяльностi
пiдприсмства;
4) надавати посадовим, працiвникzlil,t Пiдприемства роз'ясненЕя та iндивiдуальнi консультацii,
tlов'язанi з реалiзацiсю цiеТ Програми та виконанням вимог антикорупцiйного законодавства;
5) надавати працiвникаlr,t пiдприемства або особам, якi виконують певну роботу на пiдставi

цивiльно-правових договорiв, укладених з пiдприемством, методичну допомогу та консультацii
щодо повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язЕIних з корупчiею правопоруш9нь,
iнших порушень Закону УкраiЪи "Про запобiгання корупltii" та захисту викривачiв:
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6) регулярно, не менше нiж один раз на 2 роки, пiдвищрати свою квалiфiкацiю, iнiцiювати перед
директором пiдприемства питання щодо проходженнJI свого професiйного навчЕtння (пiдвищення
квшiфiкацii);
7) вживати заходiв з виявлення конфлiкту iHTepeciB та сIIрияти його вреry.гпованню, iнформувати
директора пiдприсмства про виявленшI конфлiкту iHTepeciB та заходи, вжитi дJIя його
врегулювz}ння;
8) органiзоврати роботу внутрiшнiх кшrалiв повiдомлення про можлlивi факти корупцiйних або
пов'язаних з корупцiею правопорушень, iнших шорушень Закону Украiни "Про запобiгання
корупцii";
9) отримувати та органiзовувати розгJIяд i перевiрку повiдомлень про можливi факти
корупчiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень, iнших порушень Закону Украiни "Про
запобiгання корlтrцii" ;

10)брати участь у проведеннi внугрiшнiх розслiлувань, якi проводяться згiдно з цiею Програплою;
11) iнформувати директора Пiждприемства про факти, що можуть свiдчити про вчиненшI
корупцiйних або пов'язаних з корупцiею прzlвопорушень та iнших порушень вимог Закону
УкраiЪи "Про запобiгання корупцiТ" посадовими особами, працiвникаI\4и;
12) у разi виявлення корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення чи одерж€}ння
повiдомлення гrро вчиноння такого правопорушення посадовими особами, працiвниками
пiдприсмства ужити заходiв щодо припиненнrI такого rrрrlвопорушення та Еегайно, протягом 24
годин, письмово повiдомити про його вчинення спецiально )дIовнова)кеного суб'екта у сферi
протидii корупцii;
13) органiзовувати роботу та брати участь у службовому розслiдуваннi, яке проводиться з метою
виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупuiйного або пов'язаного з корупцiею
правопорушення або невиконання вимог Закону Украiни "Про запобiгання корупцii" в iнший
спосiб, за поданням спецiа-гlьно уповновФкепого суб'екта у сферi протидii корупцii або приписом
Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii;
14) здiйснювати сгriвпрацю i викривачами, забезпечувати дотриманшI ix прав та гарантiй захисту,
передбачених Законом Украiни "Про запобiгання корупцii" ;

15) iнформувати викривачiв про ixHi права та обов'язки, передбаченi Законом УкраiЪи "Про
запобiгання корупцii", а також про стан та результати розгляду, перевiрки або розслiдрання
повiдомленоi ними iнформацii;
16) iнформувати Нацiональне агентство з питЕIнь запобiгання корупцii у разi ненаправлення
кадровою службою пiдприемства засвiдченоi паперовоi копii розпорядчого документа про
накJIадення дисциплiнарного стягнення на, особу за вчиненЕя корупцiйних або пов'язаних з
корlтrцiею правогIорушень дJuI вЕ{есення вiдомостей до Сдиного державIIого реестру осiб, якi
вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiею правопорушення;
17) проводити пepeBipKy факту подаЕня суб'сктами декJIарування декJIарацiй та повiдомляти
Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцii про випадки неподанЕя чи несвоечасного
подання таких декларацiй у визначеному законодttвством порядку;
18) забезпечувати формуваншя i ведення peecTpiB:

працiвникiв пiдприсмства, притягнутих до вiдповiдальностi за порушення вимог цiсi
Програlrли, вчинення корупцiйного правопорушеЕIuI чи правопорушенIlя, пов'язаного з
корупцiею, iнших порушень Закону УкраiЪи "Про запобiгання корупцiТ";

проведених згiдно з цiею Програмою внутрiшнiх розслiдувань;
повiдомлень про конфлiкт iHTepeciB, вчинення корупцiйного lrравопорушення чи

правопорушення, пов'язаного з коруuцiею, iншого порушеЕня Закону УкраiЪи "Про запобiгання
коруfiцii", порушенЕя вимог цiеi Програлли;

дiловоi гостиЕностi та подарункiв;
18) забезпечувати здiйснення нагляду, контролю та монiторингу за дотриманням цiеi Програ:ии,
антикорупцiйного законодавства;
19) проводити оцiнку результатiв здiйснення заходiв, передбачених цiею Програмою;
20) забезпечувати пiдготовку звiту про стан виконання цiеi Програми;
2t) виконувати iншi посадовi обов'язки, передбаченi Законом УкраiЪи "Про запобiгмня
корупцii", цiею Програмою, внутрiшнiми документами пiдприемства, прийнятими на виконанпя
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ЗаконУ УкраiЪИ "Про запОбiганнЯ корупцii" та цiеi Програлли, зокрема Ti, що спрямованi на

розгJIяд повiдомлень викривачiв та забезпечення дотримання ikнix прав i гарантiй зzrхисту.

2. Права УповноважеЕого:
1) отiимуВати вiД посадовиХ осiб ycix piBHiB, працiвниКiв та представникiв Пiдприсмства ycHi та

письйовi поясненЕя щодо обставин, що можуть свiдчити про порушеЕня вимог Закону Украiни

''Про запобiгання корупцii" та цiеi Програми щодо запобiгаrrня та врегулювання конфлiкту

iHTepeciB та iнших передбачеЕих вимог, обмежень i заборон, а тЕжож з iнших питань, якi
стосуються виконzlння цiсi Програлли;
2) викпикати та опитувати осiб, дii або бездiяльнiсть яких стосуються повiдомлених викривачем

фактiв, у тому числi посадових осiб ycix рiвнiв,Пiдприемства;j; *ur" з ура*у"*ням обмежень, встановлених законом, достуII до документiв та iнформацii,

розпорядником яких е Пiдприемство, якi необхiднi дJIя виконЕIнIUI покJIадених на нього

обов'язкiв, робити чи отримувати iх копii;
4) витребувати вiд iнших структурних пiдроздiлiв Пiдприемства iнформацiю, документи або ix
копiТ, у rоrу.мслi Ti, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом (KpiM державноi таемницi),

якi необхiднi для виконання покJIадених на нього обов'язкiв;
5) здiйснювати обробкУ iнформацii, У томУ числi персонЕIльних дttних, з дотриманням
законодzlвства про доступ до персонЕшьних даних;
6) отримувати достУп до скJIадських, виробничих та iнших примiщень пiдприемства у разi
необхiдностi проведення антикорупцiйних заходiв;
7) отримуватI,L достУп до нмвних у пiдприемства електронних засобiв зберiгання i обробки

д*rr*, якi необХiднi длЯ виконання покладених на ньоГо обов'язкiв, та у разi необхiдностi

вимагати оформлення вiдповiдних даЕих на паперовому носiI;

8) пiдписувати та направJUIти листи до Нацiонального z}гентства з питань запобiгання корупцii
або iнших спецiально уповноважених суб|ектiв у сферi протидii корупцii iз повiдомленнями про

вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею прЕIволорушень, iнших порушень.Закону

УкраiЪи "Про запобiгання корупцii" ;

9) звертатися до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii щодо порушених пРtIВ

викривача, його близьких осiб;
10) викоЕувати iншi визначенi Законом Украiни "Про запобiгання корупцii"поВнОВаЖеНЕЯ,

спрямоваIIi на всебiчний розгjIяд повiдомлень про вчиненЕя корупцiйних або пов'язаних з

корупuiею правопорушень ia iнших порушень вимог Закону УкраЪи "Про запобiгання корупцii",

у й"у числiповiдоrrе.ru викривачiв, .u*""T ixHix прав i свобод;

i t1 i"irlioBa1и проведення перевiрок з пiдстав, передбачених Закопом Украiни "про запобiгання

T;itil*XrT;rT::##;T'y.pi-rix розслiдувань у зв,язку з можливим порушенням Закону

Украiни "Про запобiгання корупцii" та цiеi Програми;
13i "rro.ri" директору пiдприсмства подання тrро притягнення до дисциплiнарноi
вiдповiдальностi оЪiб, в"rrrrих у порушеннi Закону УкраiЪи "Про запобiгання корщruii", цiеТ

Програми;
t4; iнiuiювати проведення нарад з тrитань зашобiгання та виявленшI корупцii, виконання цiеТ

ffiн##rи до виконання cBoik повноважень за згодою директора пiдприемства працiвникiв КП

16) надавати на розгJIяд директору пiдприемства пропозицii щодо удосконutлення роботи
Уповноваженого;
17) звертатися до директора пiдприемства з питань реа.пiзацii cBoix повновФкень та викопання

посадових обов'язкiв;
18) iншi права, передбаченi Законом УкраiЪи "Про запобiгацня корупцiТ", цiею Програlлою,

трудовим договором, посадовою iнструкцiею Уповноваженого, iншими внутрiшнiми

докумoIIтаJчIи Компанii.
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3. ГарантiТ незалежностi
1. Здiйснення Уповноваженим cBoix функцiй на Пiдприемствi е незалежним. Втручання у
дiяльнiсть Уповноваженого з боку керiвника пiдприемства, посадових осiб ycix piBHiB,
працiвникiв, представникiв, дiлових партнерiв Пiдприемства, а також iнших осiб Ее
допускаеться.
2. Пiд втручанням слiд розlмiти:
1) вiдмову в надшrнi Уповноваженому iнформацii, документiв, доступу до iнформацii та
документiв, право IIа отриманIuI яких мас Уповноважений;
2) будь-який вплив на прийняття Уповноваженим рiшень та вчинення дiй, який здiйснюеться
поза межаIvIи tIовноважень, що вчиняс вплив, передбачених законодавством, статутом
Пiдприемства, вн}"трiшнiми документаN,{и Пiдприемства (наприклад, наданЕя вказiвок щодо
змiсту висновкiв, якi мають бути здiйсненi Уповноваженим за результатаN{и перевiрки; щодо
кола осiб - суб'ектiв декларування, повiдомлення про факти несвоечасного подЕIння декпарацiй
якими не можуть бути напразленi до НацiонаJIьного агентства з питань запобiгання корупцii
тощо);
3) дii7бездiяльнiсть, якi сприtмIuIють обмеження або порушення прав Уповноваженого
(наприклад, необrрунтована вiдмова у наданнi щорiчноi вiдпустки за графiком; необЦрунтована
вiдмова у направленнi для проходження навчання / пiдвищення квалiфiкацii, передбаченого
вiдповiдним планом-графiком; необгрунтоване обмеження розмiру або невиппата
заохочуваJIьних та компенсацiйних виплат, передбачених трудовим та колективним договорами,
тощо);
4) дii/бездiяльнiсть, якi перешкоджtlють виконанню посадових обов'язкiв Уповноваженим
(наприклад, безпiдставне направлення Уповноваженого у вiдрядження з вiдривом вiд робочого
мiсця; необrрунтоване позбавлення Уповновarкеного доступу до робочого мiсця, персонt}льного
комп'ютера; безгtiдставне виJIучення документiв, якi зберiгшоться в Уповноваженого;
незабезпечення Уповноваженого матерiмьними ресурса},Iи, необхiдними дJuI викоЕанIuI
покJIадених на нього завдань, ненадання доступу до системи дiловодства Компанii, засобiв
зв'язку тощо);
5) покладеншI на Уповноваженого обов'язкiв, наданЕя доручень з питань, що не належать або
виходять за межi його повноважень, визначених Законом Украiни "Про запобiгання корупцiТ" i
цiею Прогр€lмою, та обмежують виконання ним посадових обов'язкiв.
3. Уповноважений Ее може бути звiльноний чи шримушений до звiльнення, притягнутий до
дисциплiнарноТ вiдповiда-пьностi чи пiдданий з боку директора Пiдприсмства iншим ногативним
заходам впливу (переведення, атестацiя, змiНа умов працi, вiдмова у призначеннi на вищу посаду,
зменшенЕя заробiтноi плати, вiдмова вiд продовження трудового договору тощо) або загрозi
таких заходiв впливу у зв'язку зi здiйсненням антикорупцiйних заходiв, виявленЕям та
повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупчiею правопорушень,
iнших порушень Закону УкраiЪи "Про запобiгання корупцii".

,Що негативних заходiв впливу також належать формально правомiрнi рiшенпя i дii
директора пiдприемства, якi носять вибiрковий характер, зокрема, не застосовуються до iнших
працiвникiв, керiвникiв у подiбних ситуацiях або не застосовувалIися до Уповноваженого у
подiбних ситуацiях (за подiбних обставин) ранiше.
4. ЗастосуваЕЕя до Уповноваженого дисциплiнарних стягнеfiь здiйснюеться за попередньою
згодою органу, до сфери управлiння якого належить Пiдприемство.
5. Вiдсторонення керiвником Пiдприемства Уповноваженого вiд виконання посадових обов'язкiв
здiйснюеться за попередньою згодою Уповноваженого органу управлiнпя.
6. У разi порушення гарантiй нез.lлежностi Уповноважений повiдомляе про це Уповноважений
оргаЕ управлiнн ята, занеобхiдностi, НацiональЕе агентство з IIитань запобiгання корупчii.
7. ,Щиректор та посадовi особи пiдприемства ycix piBHiB зобов'язанi:
l ) забезпечувати незалежнiсть Уповноваженого;
2) забезгrечувати Уповноваженому належнi матерiальнi, органiзацiйнi умови прачi (окремий
кабiнет, сейф для зберiгання документiв, робоче мiсце, оснащене офiсними меблями,
комп'ютерне обладнання та органiзацiйну TexHiKy, доступ до Mepeжi IHTepHeT, канцеJIярське

приладдя, засоби зв'язку, облiковий запис електронноi поштовоi скриньки) та достатнi ресурси
дJUI виконання покладених Еа нього зЕtвдаЕь;
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З) сприяти виконанню Уповноваженим завдань, передбачених Законом УкраТни "Про запобiгання
корупцii" та цiею Програпrою; на вимогу Уповноваженого надавати iнформацiо Ъu дооуопенти,
НеОбхiднi для виконtшIня покJIадених на нього обов'язкiв, сприяти проведенню внутрiшнiх
РОЗСлiдУвань, забезпечувати з€rлучення працiвникiв/ресурсiв дJuI виконання Уповноваженим
своТх обов'язкiв;
4) реагУвати у розумний строк на письмовi та ycHi звернення, пропозицiI та рекомендацii
Уповноваженого, наданi ними у межz}х реалiзацiТ rдiсТ Програлли.

1. для ефективно." ."IY'JJ"Y:Jr**Y'"JJ#'#;,xЖJH,Xfr##.,uo застосовуе ризик-
орiентований пiдхiд та створюе систему управлiння ризиками, яка передбачае здiйснення
регулярного оцiнювання корупцiйних ризикiв, вIIJIиву яких може зiвнавати дiяльнiсть
пiдприемства, вжиття заходiв, необхiдних та достатнiх для ik усуненшI або мiнiмiзацii, ix
подальшого монiторингу та контролю, а також оновлеЕня iснуючих антикорупцiйних заходiв
вiДгlовiдно до змiн внутрiшнього та зовнiшнього середовища дiяльностi пiдприемства.
2. Пiдприемство здiйснюе перiоди.пlе оцiнювання корупцiйних ризикiв у сuБiИ дiяльностi, метою
якого е:

1) iдентифiкацiя внугрiшнiх та зовнiшнiх корупцiйних ризикiв у Пiдприемствi;
2) Оцiнка достатностi, вiдповiдностi та ефективностi iснуlочих заходiв для належного
запобiгання, усуIIення або мiнiмiзацii iдентифiкованих корупцiйних ризикiв;
3) ана_шiз та оцiнка (визначення piBHiB) виявлених корlтlцiйних ризикiв;
4) визначепня за прiоритетом високо ризикових бiзнес-процесiв з урахуванням характеру та
СТУпеня вразливостi бiзнес-процесiв до корупцiЙних ризикiв, piBHiB оцiнених корупцiйних
ризикiв;
5) рОЗробка заходiв з метою ефективного усунення або мiнiмiзацii коруптliйних ризикiв у
дiяльностi пiдприсмства.
3. Органiзацiю проведення перiодичного оцiнювання корупцiйних ризикiв у дiяльностi
пiдприемства здiйснюс Уповноважений.
4. Компанiя може здiйснювати внугрiшнс або зовнiшнс оцiнювання корупцiйних ризикiв.

ВнУгрiшнс оцiнювання корупцiйних ризикiв здiйснюс робоча група, яка формуеться з
представникiв структурfl их пiдроздiлiв пiдприемства.

Зовнiшне оцirrювання корупцiйних ризикiв здiйснюють залученi пiдприемством
аудиторськi, юридичнi, консалтинговi компанii або неза.шежнi експерти.
5. Пiдприемство здiйснюе оцiнювання корупцiйних ризикiв у своiй дiяльностi з перiодичнiстtо не
рiдше одного разу Еа 2 роки.
6. Пiдприсмство може прийняти рiшення щодо здiйснення оцiнки корупцiйних ризикiв за
процедурою, визначеною законодzIвством.
7. За результатtlluи оцiнювання корупцiйних ризикiв у дiяльностi Пiдприсмства формуеться
реестр ризикiв.
8. Реестр ризикiв повинеЕ мiстити:
1) iдентифiкованi корупцiйнi ризики, сфери (напрями) дiяльностi пiдприемства, у яких вони
iдентифiкованi, ixнi описи, джерела, iснуючi зzlходи контроJIю, оцiнку Тхньоi достатностi,
вiдповiдностi та ефективностi ;

2) piBHi виявлених корупцiйних ризикiв;
3) пропозицii щодо заходiв iз усунення або мiнiмiзацii виявдених корупцiйних ризикiв (у тому
числi, оIIовл9них/нових антикорупцiйних заходiв на piBнi Пiдприемства, TepMiHiB (cTpoKiB) ix
виконання, вiдповiдальних виконавцiв, необхiдних pecypciB, iндикаторiв виконапня).
9. Реестр ризикiв, гtiсля його оформлення за розультатами оцiнювання корупцiйних ризикiв,
подаеться на затвердження директору Пiдприемства.
10. ,Щиректор затверджуе ре€стр ризикiв та забезпечуе вжиття передбачених ним заходiв, у тому
числi шляхом оновлення iснуючих антикоруlrцiйних заходiв, та видiляе дJuI цього необхiднi
ресурси.
11. Реестр ризикiв надаеться дJuI виконання вiдповiдальним викоЕавцям, а також може бути
розмiщений на вебсайтi Пiдприемства для ознайомлення yciMa зацiкавленими особал,tи.

9



1З. Уповноважений здiйснюс монiторинг виконання заходiв iз усунення або мiнiмiзацiТ
ВИЯВЛеНИХ КОрУпцiЙних ризикiв, готуе та подас звiтнiсть щодо стану виконання заходiв у порядку
та строки, визначенi цiею Програмою.

Y. Просвiтницькi заходи
1. IIерiодичне навчання з питань запобiгання i виявлення корупцii
1. З метою формування належного рiвня z}нтикорупцiйноi культури Уповноважений забезпечуе
органiзацiю обов'язкового ознайомлення iз положеннями Закону Украiни "Про запобiгання
КОрУпцii", цiеТ Програми та прийнятими на tr виконання внугрiшнiми докр{ентами пiдприемства
новопризначених працiвникiв, представникiв пiдприемства осiб, якi виконують певну роботу.
2. Пiдприемство забезпечуе наJIежне та достатне доведення rrоложень цiеi Програми та
внррiшнiх документiв Пiдприемства у сферi запобiгання та протидii корупцii, змiн у
антикОрупцiЙному. законодавств.i та практицi Його застосуванfiя до ycix працiвникiв,
представникiв та дiлових партнерiв шJuгхом iнформування (комунiкаuiй).
3. Вiдповiдальним за iнформування з питань запобiгання та виявленЕя корупцii с
уповноважений.
4. Пiдприемство забезпечуе перiодичне пiдвищення квалiфiкацiТ (навчаrrня) керiвника, посадових
осiб ycix piBHiB, працiвникiв, Уповноваженого.
5.,Щиректор пiдприсмства та Уповноважений проходять пiдвищення ква-пiфiкацii (навчання) з
питань запобiгання та виявлення корупцiТ не рiдше одного ра:}у на 2 роки.
6. Антикорупцiйнi навчальнi прогрчtми (базовi та поглибленi) реа_тriзуються як дистанцiйно, так i
очно.
7. Тематика та форма навчальних заходiв (семiнари, лекцii, практикуми, тренiнги, iндивiдуальнi
заняття, вебiнари тощо) визначаються з урахуванням:
1) змiн у законодавствi;
2) прОпозицiй директора, посадових осiб ycix piBHiB, працiвпикiв Пiдприсмства;
3) результатiв монiторингу/оцiнки виконання цiсi Програми;
4) результатiв перiодичного оцiнювання корупцiйних ризикiв у дiяльностi Пiдприемства;
5) результатiв проведених перевiрок та внутрiшнiх розслiдуваIIь;
6) результатiв перевiрок дотримЕlIIня ЕIIrтикорупцiйного законодавства, проведених Нацiональним
агентством з пита}Iь запобiгання корупцiТ.

2. Надання працiвникам розlяснень, та консультацiй Уповноваженим
1. У разi наявностi питЕlнь щодо роз'яснення окремих положень цiеТ Прогр€lми директор, посадовi
особи ycix piBHiB, працiвники можуть звернутися до УповновzDкеного за отриманням усного або
письмового роз'яснення або консультацii.
2. Уповповажений надае роз'яснення або консультацiю у розумний строк, але Ее бiльше 10 днiв
вiд дня отримання звернення. Якщо у вказаний отрок Еадати роз'яснення або консультацiю
неможливо, УповноважениЙ може продовжити строк розгJUIду зворнеIIшI, про що обов'язково
повiдомляеться особа, яка звернулася за роз'ясненням або консультацiею. Загальний строк
розгляду звернення не може перевищувати 30 днiв вiд дня його отриманця Уповноваженим.
3. Уповноважений узztгальнюе найпоширенiшi питання, з яких до нього звертаються, вiдповiдi на
них та розмiщуе узагальненi роз'яснення (консультацii, тощо) iнформацiйного характеру Еа
загальнодоступних для працiвникiв пiдприемства ресурсах або поширюс ix iншим чином
(наприклад, засоба.ьли електронноi пошти).
4. Уповноважений може обирати й iншi форми надання роз'яснень та консультацiй з питань
ВиконанЕя цiеi Програми та антикорупцiЙного законодавства (па;rл'ятки, керiвництва,
вiдеозвернення тощо).

Yr. Заходи запобiгання та перевiрки
l,. Запобiгання та вреryлювапня конфлiкту iHTepeciB
1. Пiдприемство прагне забезпечити, щоб конфлiкт iнTepeciB не мав несприятливого впливу на
iнтереси пiдприсмства.
2. Компапiя здiйснюе запобiгання та вреryлювання ситуацiй конфлiкту iнтересiв на ocHoBi таких
принципiв:
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1) обов'язковiсть iнформування працiвникап,Iи про ситуацiТ, що мають ознаки конфлiкту iHTepeciB;

2) недопущення виникнення конфлiкту iHTepeciB;

3) iндивiдуальний пiдхiд при розгJIядi та оцiнюваннi кожIIого окромого випадку, що мае ознаки

конфлiкту iHTepeciB.
З, ПЬацiвн"п",riдrrр"емства зобов'язанi не пiзнiше Еаступного робочого дня з дня, копи дiзналися
тм повиннi були дiЪнатися про HaJIBHicTb у них реr}льного tlи потенцiйного конфлiкту iнTepeciB,

письмово повiдомити про це свого безпосереднього керiвника та Уповнова)коного, не вчиняти

дiй та не приймати рiшень в умовах реального конфлiкту iHTepeciB та вжити заходiв щодо

врегулювання реального або потенщiйного конфлiкту iHTepeciB.

4. У-разi 
""rr"о*r"rr"я 

реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у директора Пiдприемства

BiH письмово повiдомляе про це Уповноваженого та орган до повноВаЖеНЬ ЯКОГО НаЛеЖИТЬ

звiльнення / iнiцiювання звiльнення з 11осади директора Пiдприемства.
5. У разi виникненнrI реального або потенцiйного конфлiкту iнTepeciB у представника

пiдприемства BiH письмово повiдомляе про це Уповноваженого.
6. У разi виникнення реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у Уповноваженого BiH

письмово повiдомляс про це директора пiдприемства.
7. Безпосереднiй керiвник особи протягом двох робочих днiв пiсля отримання повiдомлення про

наявнiсть у пiдлеглоi йому особи реального чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB приймае з

урtlхуванням рекомендацiй Уповноваженого рiшення про спосiб вреryлювання конфлiкту

iHTepeciB, про що повiдомляе працiвника.
8. БезпосереднiЙ керiвник, якомУ сталО вiдомО про конфлiкт iHTePeciB у пiдлеглого йому

працiвникu 1у,о*у числi у разi самостiйного виявлення конфлiкту iнTepeciB, наяв[Iого у пiдлеглоТ

йЪму особи, без здiйснення Еею вiдповiдного повiдомлення), зобов'язаний iнформувати

уповноважоного та вжити передбачених цiею Програrrлою заходiв для запобiгання та

врегулювання конфлiкry iHTepeciB.

9. Врегулювання конфлiкlу iнTepeciB здiйснюеться за допомогою одного з нижчеfltlведеЕих

заходiв (окремо або в поеднаннi):
1) усунення працiвника вiд виконання завдання, вчиненнядtiт, прийняття рiшення чи yracTi в

його прийняттi в умовах реального чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB;

2) застосування зовнiшIнього контролю за виконаЕням особою вiдповiдного завдання, вчиненням

нею певних дiй чи прийняття рiшень;
3) обмеженЕя доступу працiвника до певноi iнформацii;
4) перегляду обсягу посадових (функчiональних) обов'язкiв працiвника;

5) перевелення працiвника на iншу посаду;,
6) звiльнення працiвника.
10. Порядок застосування заходiв вреryпювання конфлiкту iHTepeciB та його особливостi для

рiзних категорiй осiб встановлюютъся Уповноваженим з урахуванням таких вимог:

11 п.реu.денн" прачiвника на iншу посаду застосовуеться лише за його ЗгОДОЮ У РаЗi, ЯКЩО

реальний чи потонцiйний конфлiкт iHTepeciB у дiяльностi праrliвника мас постiйний характер i не

*о*a бри врегульований iншим шJuIхом та за наявностi вакантнот посади, яка за своiми
характеристиками вiдповiдае особистим та професiйпим якостям працiвника;
2) звiлiнення прачiвника iз займаноi посади у зв'язку з нмвнiстю конфлiкту iHTepeciB

здiйснюеться у разi, якщо реальний чи потенцiйний конфлiкт iHTepeciB у його дiяльностi мас

постiйний характер i gе може бути врегульований в iнший спосiб, у тому числi через вiдсутнiсть
згоди працiвника на переведення або на позбавлення приватного iHTepecy;

3) у разi виникIення потенцiйного або реального конфлiкту iHTepeciB у представника

гliдприемства припиняе правовiдносини iз ним. У разi якщо конфпiкт iHTepeciB у представника

пiдприемства мае постiйний характер, представник пiдлягае заЕесеfiЕю до перелiку осiб, послуги

яких не пiдлягаrоть використаIIню або на користь яких не здiйснюються платежi.

11. РiшеннЯ прО врегуJIюваннЯ конфлiкiУ iнTepeciB у дiяльпостi директора пiдприемства

шриймаеться органом до повIIоважень якого належить звiльнення / iнiцiювання звiльнення з

,rЪ.uд, керiвника Компанii, протягом двох робочих днiв пiсля отримtlння повiдомлення. Про

прийняте рiшення невiдкладно повiдомляються особа, якоi воно стосуеться, та Уповноважений.
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12. Прачiвники пiдприемства можуть самостiйно вжити заходiв щодо врегулювання конфлiкту

iHTepeciB шJIяхом riозбавлення вiдповiдного приватного iHTepecy з Еаданн,Iм пiдтвердних

документiв безпосередньому керiвнику та Уповноваженому,

13. Щиректор Пiдприсмства може самостiйно вжити заходiв щодо 
'врегулювання конфлiкту

i'TepeciB mJUIxoM позбавлення вiдповiдного приватЕого iнTepecy з наданням пiдтвердних

доЙентiв УповновФкеIIому, а також особi або органу до повноважень якого належить

звiльнення / iнiцiювання звiльнеЕня з посади директора,
14. У разi виникнеЕня реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у особи, яка входить до

op.ury управлiння Пiдприемством, KoMicii, робочоi групи, тендерного KoMiTeTy ТоЩо), пiд час

вирiшення питання цим органом така оЪоба письмово повiдомляе про це вiдповiдний

колегiальний орган та Уповноваженого.
1 5. Зазначенiй особi забороняеться:
1) брати участь у пiдгътовцi докlментiв для прийнятгя рiшення колегiшrьним органом 1з

вiдповiдного питання;
2) брати участь у розглядi (обговореннi) вiдповiдного питання;

Зi .ono"pur, . 
"iдrrовЦного 

питання.
16. Типовими ситуацiями прояву конфлiкту iETepeciB можуть бути:

1) y,racTb у прийнятгi або прийняття pi-.*rrr" про укладеЕня трудового договору, просування по

роботi, в"з"ьrеrп"я умов оплати працi та застос}ъаншI заходiв матерiшlьного заохочення,

,ruппuдa"rя стягнень стосовно своеi близькоi особи;

2) укладеНня вiД iMeHi пiдприемства правочинiв iз близькими особами;

Зiучасть особи, Еа яку [оширююr"." 
"r*о.и 

цiст Програrrли, у прийняттi або прийнят,тя рirrrення,

яке може вплинути на отримання переваг iншим суб'ектом господарювання, над бiзнес-

рiшеннями якого така особа або ii близiка особа здiЙснюють фактичний контроль, у якiй така

ьсоба, Гi близька особа е засновниками (учасниками), Працiвниками, отримують або отримували

виIIагороду чи lrодарунки, Чроходили або проходять навчання;

4) рееЪrрачiя о.обоrо, на яку поширюються вимоги цiеi ПрограlлИ, фiзичноЮ особоЮ

пiдпр"Йем або угворення такою особЬю юридичноi особи, яка надае послуги / виконуе роботи,

iдентичнi тим, що надаеlвиконуе Пiдприемство ;

5) виконання фуякцiй керiвника вищого рiвня в iншiй юридичнiй особi, чиi iнтереси можуть

вступати в конфлiкт з iнтересами пiдприсмства;
6) прийняття *6о yru.ru уЪрийняттi особою, на яку rrоширюються вимоги цiеi Програrrlи, рiшепь

щодо себе самоi, зокрема стосовно ошлати IIрац1, ЕаданЕя будь-якоi вигоди матерiального чи

нематерiаЛьного характеру, провед9ння внутрiшнього/службового розслiдування.

2. Взаемодiя з дiловими партнерами
1. Пiдприемство прагне здiйснювати спiвпрачю з дiловими партнерами, якi здiйснюють свою

дiяльнiсть законно та етично, взаемодiя з якими не несе корупцiйних ризикiв для пiдприемства,

z. Пlдпр"емство iнформуе дiлових партнерiв до встановлення дiлових вiдпосин з ними про

принципи,u u"ror" у сферi залобiгання та протидiТ корупцii, якi передбаченi цiею ПрогрЕlп{ою,

iншими полiтикамr, ро.роъленими на ii виконання' в тому числi про процедуру перевiрки

дiлових партнерiв.
з. Пiдприъмство здiйснюе перевiрку потенцiйних дiлових партнерiв (до дати укладення

npuro"rniu) i наявних дiлових партнерiв (пiсля встtlновjlення празовiдносин з ними).

4. Перевiрку потенцiйних або наявниi дiлових партнерiв пiдприсмства здiйснюе Уповноважений.

До здiйснення перевiрки можуть також заJryчатися iншi cTpyKTypHi пiдроздiли пiдприемства.

5. КритерiТ, пiдстави, процедура та перiодичнiсть здiйснення перевiрки дiлових партнерiв

пiдприемства визначаються у внутрiшнiх документах,
6. Проu.лур" перевiрки, перiЬличнiсть здiйснення перевiрок та критеРii вiдборУ дiловиХ

партнерiв 
'u".r*nu.ru." 

заJIежно вiд сфери та мiсця здiйснення дiяльцостi, структури

пiдприъмства, характеру та рiвня корушiйъих ризикiв, якi можуть виникнути у вiдносинах iз

дiловим партнером.
7. Перевiрка дiлових партнерiв пiдприемства здiйснюеться з метою:

1) перевiрки дiловоi репраrlii дiловЪго партнера на rrредмет топераптностi до корупцii, а саrrле: чи

*u. дiооuий партнф рЪпутаuiю суб'скта, дiяльнiсть якого пов'язана з корупцiею (павiть за
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вiдсутностi вiдповiдних судових рiшень), та чи не буде дiловий партнер виступати посередником

дй,r.р"дu"i TpeTiM особаМ (або длЯ отримання вiд TpeTix осiб) неправомiрноi вигоди;

11 п.рЪ"iрп" Ъ-"rrостi У дiлового rrартнера антикорупцiйноi прогрzlпdи (або iнших полiтик

u"r"*Ъруrrцiйного 
"rrр"rу"u"ня), 

стану-iт ф фактичного виконання, готовностi (або вiдмови)

дотримратися принципiв та вимог пiдприсмства, а також антикорупцiйного законодавства;

З) виявленЕя можJIивих корупцiйних ризикiв у зв'язку з укJIаденням (виконшrням) правочину;

4) мiнiмiзачii ймовiрностi вчине""" uбо перевiрки можпивих фактiв вчинення корупцiйного або

ttов'язаного , поруrrцiею правоrrорушення, iншого порушення антикорупuiйного законодавства

пiд час встановлення або реалiзацii правовiдносиЕ з дiловим партнером,

8. У разi наявностi обгрунтованих cyMHiBiB у дiловiй репугачii дiлового партнера, що може

призвести до кору;1цiйццх ризикiв для пiдприемства, Пiдгrриемство заJIишае за собою IIраво

"iдrо"rr" дiловойу партнеру у встановленнi/продовженнi дiлових вiдносин з урахуванням вимог

законодавства, зокрема Закону УкраiЪи "Про публiчнi закупiвлi".

9. Матерiал" rr"р"йРпи дiловиХ партнерiВ зберiгшоться Ее менше нiж 5 poKiB,

10. ,Що договорiu 1no"rpaKTiB), якi Пiдприемство укладае з дiловими партнерtlп4и, можуть

вкJIючатис" u"r"порупцiiiнi застереження. Метою антикор)rпцiйного застереженЕrI е надання

пiдприемсruо1,a .uрurrriй дотримання антикорупцiйного законодавства, яке на неi поширюеться,

та отримання аяалогiчЕих гарантiй вiд дiлового партнера,

3. Полiтика та процедури дiлOвоi гостинностi. Подарунки
1. ГIiдприемство з урахранням вимог законодавства визначае загапьну полiтику та процедури

наданнЯ i прийманНя дiловоi гостиЕностi та шодарункiв.

2. .Щиректор, по.uдовi особи ycix piBHiB, працiвники зобов'язанi утримуватися вiд пропозишiТ

дiловоi гоJтинностi, подарункiв офiцiпrrп,t особаru, ix близьким особам, фактичним або

потенцiйним дiловим партнералл, iх працiвникам або представника}4, якщо така дiлова

гостинцiсть, подар}нки можуть бути розцiненi як спонукапня або готовнiсть до вIIиненЕя

корупцiйного правопорушення, пов'язаного з дiяльнiстю пiдприемства.

З. ,Щарування та отримання подарункiв, а також наданпя i приймання дiловоi гостиIIностi у межах

установлення t1ц Ъiдrрr**r" дiоо"rх вiдносин або дJUI досягнеЕня iншоi мети дiяльностi

пiдпрra*.тва допусКаеться, якщО воно вiдпОвiдас сукУпностi таких критерiТв:

1) не мае на MeTi uno"u на об'ективнiсть будь-якого рiшенпя щодо укJIадення правочинiв, IIадання

чи отримання lrослуг, iнформачii, будь-яких iнших lrереваг дпя пiдприемства;

2) "е . np"*o"unoa непраuомiрrо* вигодою (наприклад, длЯ того, щоб одержатИ абО

продовжувiLти одержувати комерчiйнi замоЬлення або Ееналежну перевагу);

З) вiлповiлu..u.й"rоВиЗнаниI!Lуявленням про гостиннiсть (наприклад, trодаруflком е cyBeHipHa

;iHжTJb".ro закоЕодавством держави, в якiй вони надаються таlабо приймаються;

5) BapTicTb не перевищуе меж, установлених законодавством;

Oi не забороненЪ вiдповiдно до впутрiшнiх документiв органiзацiТ одержувача i не перевиЩУе

встановдену такими документами BapTicTb;

7) розголошення про подарунок, дiлову гостиннiсть ше створить ризику для дlлово1 репутацц
пiдприемства або того, хто одержав подарунок, дiлову гостиннiсть;

в; пЪлапvнки, дiловu ,о.rrrйсть е обгрунтованими, ненадмiрними i доречними в KoHTeKcTi

;:ifr "^"ffigЖЪЁХ#ТЪiЁХХЖ подарункiв у виглядi гропlових коштiв (готiвкорих

або безгоТiвкових), .*"ib*.rrry грошових коштiв (подарунковi картки або подарунковi ваучери).

5. У разi HMBHocTi cyMHiBiB щодо прийнятностi подарунка, дiловоi гостинностi прашiвники

no"rrr"i звернутися до Уповноваженого в порядку, визначеному цiею Програirлою, дJUI отримання

консультацit або роз'яснення.
6. IIЬО фактИ наданнЯ (здiйсшенНя) абО отримаflня подаруIIка / дiдовоi гостинностi в раlrлках

загальновизнаних уявлень про гостиннiсть директор, посадовi особи ycix piBпiB, працiвниюt

цротягом одного робочого дня повiдомллоть Уповноваженого в пОРядКУ, ВСТаНОВЛеНОМУ

пiдприемством.
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4. Благодiйна та спонсорська дiяльнiсть
1. ПiдприемствО може здiйснювати благоДiйну та спонсорсЬку дiяльнiсть у разi вiдсутностi
заборон, встановлених зЕжонодавством та внутрiшнiми докумеIIТап,Iи пiдприемства.
2, Пiдприемство здiйснюс благодiйну та спонсорську дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства та

зu умо"" вiдсутностi обцрунтованого висновку Уповноваженого про H.UIBHicTb корупцiйних

ризикiв.
3. УповноважениЙ здiйснюС попереднЮ перевiркУ запланованоi благодiйноi, спонсорськоi

дiяльностi та погоджуС проектИ правочинiв щодО здiйснення благодiйноi, спонсорськоТ

дiяльностi для того, щоб впевни,tисъ що благодiйна, спонсорська допомога не використовуеться

як неправомiрна вигода або з iншою незаконною метою.
4. Порядок здiйснення Уповноваженим попередньоi перевiрки запланованоТ благодiйноi,
споЕсорськоi дiяльностi визначаеться пiдприемством.
5. Здiйснення благодiйноi, спонсорськоТ дiяльностi Пiдшриемства Ее допускаеться, якщО:

1) ii здiйсненнЯ с умовоЮ укJIаденЕЯ будь-якогО правочинУ, ухвалення рiшення оргitном

державноi влади або органом мiсцевого самоврядування, або вона здiйснюеться з метою

отримання незаконних rrереваг у пiдприемницькiй дiяльностi;
2) дiловий партнер / офiцiйна особа напоJUIгае на здiйсненнi того чи iншого виду благодiйноi або

спонсорськоi дiяльностi виключно через конкретну органiзацiю;
3) BoHi здiйснюеТься з метОю впливУ на офiцiйНу особУ або В обмiн на будь-яку неправомiрну
вигоду для пiдприемсива зi сторони дiлових партнерiв.
6. основними iнструментаrли здiйснення Пiдприсмством контроJIю за благодiйною та

спонсорською дiяльнiстю можуть бути:
1) перевiрка потенцiйних одержувачiв благодiйноi та спонсорськоi допомоги в порядкУ, ЯКИЙ

застосовуеться дJUI перевiрки дiлових партнерiв, або в iншому порядку, встановлоному
пiдприсмством;
2) попередне погодження з }повноваженим благодiйних та спонсорських проектiв i правочинtв;

3) процеДури монiторингу цiльового використання благодiйноi та спонсорськоi допомоги, якi
пiдприемство визЕачае самостiйно;
4) публiчне оприJIюднення, в порядку, передбаченому Пiдприемством, iнформацii про здiйСНення

благодiйноi та спонсорськоi дiяльностi з метою забезпечення громадського контроJIю (У раЗi
вiдсутностi заборон, встаIIовлених законодавством).
7. Пiдприемство веде реестри здiйснених BHeckiB на благодiйну та спонсорську дiяльнiсть. Taki

реестри, а також фiнансова звiтнiсть щодо операцiЙ зi здiйсненпя благодiйноi, спонсорськоi

дiяльностi, iT отримУвачiВ (бенефiчiарiв) пiдляГшоть зберiганню не менше нiж 5 poKiB.

5. Пiдтримка полiтичних партiй
1. шI бодокаrrа_rl> це здiйснюе пiдтримку полiтичних партiй, якщо це прямо 3абороЕено

законом.
2. У разi вiдсугностi заборон, встановлених законодавством, пiдприемство може здiйснювати

вЕески на пiдтримку полiтичних партiй в порядку, встановленому Законом УкраiЪи "Про
полiтичнi партii в YKpaiHi".
3, Загальний розмiр (сума) внеску на пiдтримку полiтичноi партii вiд Пiдприемства протягом

року не може п9ревищуВати розмiРу, встаноВленогО ЗаконоМ УкраiнИ "Про полiтичнi партiТ в

YKpaiHi".
4. Внески на пiдтримку полiтичних партiй здiйснюються за умови вiдсутностi обrрунтоваIIогО

висновку Уповноваженого про наявнiсть корупцiйних ризикiв.
5. ДО шеревiрки на дотримання вимог законодавства, в тому числi аптикорупцiйпого, та цiеi
Програми при здiйсненнi BHecKiB на пiдтримку полiтичних партiй, oKpiM Уповноваженого,
можуть зztлучатися iншi cTpyKTypHi пiдроздiли пiдприемства.
6. Пiдприемство веде реестр здiйснених BHeckiB па пiдтримку полiтичних партiй. Такий реестр, а

також фiнансова звiтнiсть щодо операцiй зi здiйснення BHeckiB на пiдтримку попiтичних партiй,

iх отримувачiв, пiдлягають зберiганню не менше нiж 5 poKiB.

7. Пiдприемство застосовуе визначенi цим роздiлом правила при здiйсненнi гriдтримки

полiтичних партiй на територii буль-якоi держави з урахуванням обмежень на пiдтримку
полiтичних партiй, всташовлеЕих закоподавством вiдповiдноi держави.
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б. Перевiрка пiд час укладення правочинiв про злиття або поглинання
1. При nouiuyuu"rri та вчиненнi правочинiв про злиття або поглинаннjI Пiдприемство здiйснюе

перевiрку юридичноi особи - потенцiйного об'екта злиття або поглинання - з метою виявлення

порупцit"их ризикiв, перевiрки мети та порядку виконання такого правочину на вiдповiднiсть

антикорупцiйному зчжонодавству та цiй Програмi.
2. Перевiрка здiйснюеться до вчиненнrI правоIIину та пiсля його вчинення.

з. обсяги шеревiрки визначаються пiдприемством залежно вiд характеру та рiвня корупчiйних

ризикiв, якi можуть виникнути у зв'язку iз вчиненням rrpaBollиHy щодо конкретного об'екта

злиття або поглинання' 
,eq vrтппнппажениi гися iншi особи.4. ,що проведення перевiрки зчrлучаеться Уповноважений та можугь зurлуча:

5. .Що вчинення правочину перевiрка вкJIючае:

1)'вивчення iстфiт,u дi"о""остi об'екта злиття або поглинання, структури його засновникiв /

)^rасникiв / кiнцевих бенефiцiарних власникiв;
11 urз"uоення можп"u"* зв'язкiв об'екта злиття або поглинання з офiцiйними особами та

характеру взаемодii: з ними;
З)-до.пiд*ення основних елементiв системи запобiгання та протидii корупцii (антикорупцiйноi

шрограми тощо' системи управлiння корупuiйними ризиками) об'екта злиття або поглинання;

4) вЙявленшI випадкiв корупцii, до яких може бути причетний об'ект злиття або поглиЕulЕня

(вiдомостей про розслiдування, якi здiйснюються / суловi провадження);

5) перевiрКи HarIBHocTi дiючиХ санкцiй, застосованих до об'екта злиття або поглинання;

6) встанЬВленнЯ кола контрагентiв об'екта злиття або поглинанЕя (клiентiв, постачальникiв,

посередникiв) з високими корупцiйними ризикztми та характеру договiрних вiдносин з ними;

7) дослiдження механiзмiв внутрiшнього контролю об'екта злиття або поглинаЕня (контролю за

вчиненням правочинiв з високими корупцiйними ризиками, даруваIIням подарункiв, здiйсненням

дiловоi гостинностi, благодiйноi та спонсорськоi дiяльностi тощо);

s) дослiдження наявностi" та стаIIу функцiонування системи повiдомлення п_ро вчинення

корупцiйних або пов'язаних з корулчiею правопорушень, iнших порушень Закону УкраiЪй "Про

запобiгання корупцii" ;

9) визначення обсягу та характеру питапь, яким слiд придlJIити рагу пlсля вtIинення правочиЕу.

6. ,Щиректор пiдприемства (вiдповiдций орган управлiння) враховуе результати перевiрки при

прийнятгi остаточного рiшення про вчинення правочину.

7. Пiсля вчинецня правочину гrеревiрка включае:

1) виявлення невiдпьвiдностей у системi антикорупцiйних заходiв об'екта злиття або поглпанаЕня;

2) забезпеченЕя вiдповiдностi системи антикорупцiйних заходiв об'екта злиття або шоглинаннrI

характеру та рiвню притап{анних йому корупцiйних ризикiв;
3) визначення коригувальних заходiв для приведення системи антикорупuiйних заходiв у
вiдповiднiсть iз вимогаN,{и антикоруlrцiйного закоЕодzlвства.

8. Якщо tliд час здiйсненнг антикорупцiйноi перевiрки виявляються факти корупшiТ,

Пiдприемство вживае заходiв до ik припинення, iнформування в установлеIIому порядку

.rr.цi*urо уповноважених суб'сктiв у сферi протидii корулцii та недопущення подiбних практик

у майбутньому.

7. Перевiрка кандидатiв на посади
1. Пiдприей.r"о з метою реалiзацii цiеi ПрограN{и в PZtN,IKax процедур добору пepcoнtlJly здiйснюе

перевiрки кандидатiв на посади, що врчвливi до корупцiйних ризикiв.
2. Перевiрка кандидатiв на посади проводиться з метою:

1) всiановити, чи IIе викликае укJIадення трудового договору з кандидатом корупцiйнi ризики для

пiдприсмства;
2) встаноВитй, чИ не призведе укJIадення трудового договору з кандидЕ}том до порушення

антикорупцiйного закоЕодавства;
3) перJконатися у тому, що кандидат зобов'язусться дотримув€Iтися вимог цiеi Програми.

з, Рiшення про укладення трудового договору приймаеться з урtlхуванням вимог

аЕтикорупцiйного законодавства.
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4. Перевiрки кандидатiв на посади, що вразливi до корупцiйних ризикiв, здiйснюе

уповноважений. За результатами перевiрки Уrrовноважений гоryе для дироктора обгрунтований

висновок про наявнiсть чи вiдсутнiсть корулuiйних ризикiв,
5. Матерiали перевiрки кандидатiв на посади, що вразливi до корупцiйних ризикiв, зберiгшоться

в особових сrrравах IIротягом всього строку ix зберiгання,

VII. Повiдомлення, Тх перевiрка та вiдповiдальнiсть
1. Повiдомлення про можливi факти корупцiйних або повtязаних з корупцiсю

правопорушень, iнших порушень Закону Украiни "Про запобiгання корупцii"
1. Пiдприсмство створюе сприятливi умови для викривачiв та формуе повагу до викривачiв як

частину дiловоi культури пiдприемства,
2. Пiдприемство забезпечуе викривачаI\4 УМОВи для здiйснення повiдомлення про можливi факти

поруоцйrих або пов'язаних з корупшiею правопорушень, iнших порушень Закону Украiни "Про

запобiгання корупчii" (дшli - Повiдомлення) шJIяхом:

1) обов'язкового aruop""rr" та забезпечення функцiонУвання.каналiв,. через якi особа може

.дiй.r"r" Повiдомлеrr"", .up*ToBulнo зберiгшочи свою aHoHiMHicTb (да-rri - Канали повiдомлень),

за необхiдностi - через единий портttл повiдомлень викривачiв;

2) визначення вiдповiдно до Закону Украiни "Про запобiгання корупцii" внутрiшнiх процедур i
механiзмiв прийняття та розгляду Повiдомлень, перевiрки та належного реагувtlнЕя на них;

3) надання методичноi допомоги та консультацiй щодо здiйснення ПовiдомленЕя потенцiйним

викривачаN,I;
4) впровалження механiзмiв заохочення та формування культури Повiдомлення;

5) дотримання прав та гарантiй захисту викривачiв.

З. Викривачi саirлостiйно визнач€lють) якi канали повiдомлень використовувати для здiйснення

Повiдомлення.
4. ВикривачаN,I гарантуеть9я конфiденцiйнiсть в порядку та Еа умовах, визначених Законом

Украiни "Про запобiгання корупцii".
5. особа можо здiйснити Повiдомлення без зазначення авторства (aHoHiMHo).

6. Iнформацiя прО каналИ повiдомлень доводиться до вiдома ycix працiвникiв, в тому числi пiд

час прийняття на робоry, розмiщуеться Еа iнформацiйних стендах пiдприемства та на вебсайтi.

7. ПiдриеМство заохОrу. дiпо"rх партнерiв повiдомЛяти череЗ КаналИ повiдомлеЕь про буль-якi

вiдомi iM факти "r"r.rr" корупцiйних або пов'язаних з корупцiею lrравопорушенъ, iнших

порушень Закону УкраiЪи "Про запобiганяя корупцii" директором, посадовими особаrr,rи ycix

piBHiB, працiвниками.-8. 
Повiдомлення повинно мiстити фактичнi данi, що пiдтверджують можJIиве вчинення

корlтluiйНого абО пов'язаноГо з коруIIЦiею правопорушеннrI, iншого порушенЕя Закону Украihи

"Про запобiгшrня корупцii", якi можуть бути перевiренi.

9. днонiмне Повiдйлення пiдлягае розгJUIду, якщо наведена у ньому iнформашiя стосусться

конкретIIоi особи, мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

10. Засоби заохочонЕя Повiдомлення реыriзуються пiдприемством через:

1) затвердження внутрiшнiх документiв пiдприсмства, якi визЕачають форми заохочення,

органiзацiйнi засади функцiонування механiзму заохочення;

2) надшня методичноi допомоги та консультацiй щодо здiйснення Повiдомлення;

3) моральне та матерiа_пьне заохочення викривачiв.
1t. Засоби формування культури Повiдомлення реалiзуються пiдприемством чорез:

1) затверджъIIня вIlуtрiшнiх документiв пiдприемства, зокрема формування поваги до викривачiв

як вiдповiдЕIльних громадян;
2) проведепня внутрiшнiх навчань з питань формування купьтури Повiдомлення;

3 ) систематичне здiйсненЕя просвiтницьких та комунiкацiйних заходiв.

2. Права та гарантiI захисту викривача
1. Викривання е почесIIим правом кожного працiвника Пiдприемства.

2. Викривач мае права та гарантii захисту, передбаченi статтями 53З - 538 Закону Украни "Про

запобiгання корупцii", зокрема:
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1) подавати докчlзи на пiдтвердження свого Повiдомлення;

2) отримувати пiдтвердження прийняття i реестрацiт Повiдомлення;

З) на конфiденцiйнiсть;
+j о"р"rувати iнформацiю про стан та результати розгJIяду, перевiрки та/або розслiдування

iнформаuiТ за фактом повiдомленоi ним iнформацii; : __ __ _____

5)-нъ звiльнення вiд юридичноi вiдповiдальностi за здiйснення Повiдомлення, flоширення

зЬначеноi у Повiдомленнi iнформацii, незважаючи на можливе порушення таким

ПовiдомленняМ cBoik трудових, цивiльних чи iнших обов'язкiв або зобов'язань;

6) на звiльнення вiд цивiльно-правовоi вiдповiдальностi за майнову таlабо моральну шкоду,

.uuдurrу внаслiдок здiйснення ПЬвiдомлення, KpiM випадку здiйснення завiдомо неправдивого

повiдомлення.
З. Права викривача виникztють з моменту здiйснення. Повiдомлення, яке мiстить фактичнi данi,

що пiдтверджують можливе вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупuiею

правопорушення, iншого порушення Закону Украiни "Про запобiгання корупцii", якi можуть

буги перевiренi.
+. Викривачу забезпечуються гарантii захисту його прав у гtорядку та на умовах, встановлених

у Законi Украiни "Про запобiгання корупцii".
5. Заборон.rо ро.фвати iнформацi; про особу викривача, його близьких осiб або iншi данi, якi

^nou,yri 
iдентифlфати особу urnpruu"u, його близьких осiб, TpeTiM особам, якi не зtшrlаються

до розгJIяДу, перевiРки та ро..rriлрu"ня повiдомлених ним фактiв, а також особаlл, дiй або

бездiяльностi яких сiосуоr""я повiдомленi ним факти, kpiM випадкiв, установлених законом,

6. Доступ до iнформацii про викривачiв мас лише директор пiдприемства, Уповноважений та

визначенi ним працiвники, якi задiянi в процесi прийнятгя та розгляду Повiдомлень,

7. у разi urio*y конфiденцiйноi iнформацiI про викривача Уповноважений, директоР

пiдприемства за зzulвою Takoi особи або за впасною iнiцiативою повинен невiдкладно вжити Bcix

заходiв для уflикнеЕЕrI IIастанЕя негatтивних наслiдкiв дJUI викривача, пов'язаних з таким

ь. Пiдrrрr.мство забороняе залякування, принижеIlня чи переслiдування викривачв, застосувttЕня

до "r* 
iнших ,..йur"х заходiв впливу (вiдмови у прийняттi на роботу; звiльнення чи

примушення до звiльнення; tIритягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi; iнших заходiв, в

,bry-r".ni формально правомiрних рiшень i дiй, якi носять вибiрковий характер, зокрема, не

застосовуються до iнших працiвникiв у подiбних ситуацiтх таlабо не застосовув.rлися до

працiвника у подiбн"*.""уuцiях ранiше) або погрози у застосуваннi таких заходiв впливу,

g. Викривач не може буr, звiльнений. чи примушениЙ до звiпьшеннЯ, притягнутиЙ дО

дr.цrпоi*арноi вiдповiда-пiностi, пiдданий iншим негативIIим заходzlп{ вIIливу або загрозi таких

заходiв впливу у зв'язку з Повiдомленням.
10. Щиректор, посадовi особи ycix iнших piBHiB, Уповноважений в межах cBoix повноважень

забезпечують умови для захисту викривачiв.

11. Права та гараrrтiТ захисту викривачiв поширюються на близьких осiб викривача.

3. Повiдомлення про мож{ливi факти порушrень цiеi Програми
1. Праuiвники та о.о6r, якi виконують tIевну роботу, представники, а також дiловi партIIери

пiдприемства можуть повiдомитll про виявленi озЕаки порушень цiсi Програlли, факти

пiдОФ.r"я працiвникiв до вчинення корупцiйних або пов'язаних iз корупцiею fiорушень, iнших

поруй.ru Закону Украiни "про запобiгання корупцii"безпосередньо директору пiдприемства,

уповноваженому, або шляхом направлення електронного повiдомлення на адр9су електронЕоi

пошти пiдприемства melvoda@gmail.com . Пiдприемство може передбачити й iншi способи

передачi та отримання iнформацii.
2. Порядок розгляду таких повiдомлень, взаемодii iз заrIвником, гарантiТ забезпечення

конфiйнчiйностi iнфрмачii про заявника та захисту його прав визIlачаються внугрiшнiм

документом пiдприемства.

4. Проведення BнyTpimHix розслiдуваllь
1. У разi "uд*од*Йня 

Повiдомлення або виявленЕя ознак вчинення посадовою особою,

працiвником пiдприемства корупцiйного чи пов'язаного з корупцiсю правопорушення, iншого
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порушення Закону Украiни "про запобiгання корупцii" або цiет Програrrли Уповноважений

.дiй.".. попередню перевiрку отриманоi (виявленоr) iнформацiт вiдповiдно до вимог Закону

украiни "про запобiгання корупцii" та внутрiшнiх документiв пiдприемства,

2. У разт, "пщо 
отримана (йявлена) iнформапiя про вчинення корупцiйного чи пов'язаного з

корупцiею ,rрuuоrrорушеншI, iншого порушення Закону Украiъи "про загrобiгання

корупчii',.rо"рr"", 
^Лй 

або бездiяльностi директора пiдприемства, таку iнформацiю без

проведеннЯ попередньоi перевiркИ УповноважениЙ У триденний строк надсилас суб'екту,

уповноваженому здiйснювати ii розгJIяд чи розслiдування, з урахувiшням пiдслiдностi,

Ь"arru"arrоi ст.216 Кримiнального процесуttльного кодексу Украiни, та IIоложень,

передбачених ст.255 kод"о.у Украiнй про адмiнiстративнi правопорушення, а копiю

вiдшовiдного листа надсилае до НацiонЕIльного агентства з питаЕь запобiгання корулчii, У pai,
якщо воно не е суб'ектом, уповноваженим на розгJIяд iнформацii.

Отримана (виявлена) iнформацiя також надсила€ться суб'сктУ, До повнов&)кень якого

належить призначення (обрання) та звiльнення з посади директора пiдприемста.

з. у p*i 
"uд*одження 

Повiдомлення або виявлення ознак вчиЕеннЯ УповноваЖеЕиМ

порупцйrrого чи пов'язаного з корупцiею правопорушеншI, iншого порушешIя Закону Украiни

''ПрЪ запобiгання корупцii" або цiеТ Програми попередня перевiрка такоi iнформацii здiйснюеться

вiдповiдно до внутрiшнiх документiв пiдприемства.
4. За розультатами попередньоi перевiрки приймасться TaKi рiшення:
1) вжити заходiв щодо припинення виявленого порушеннrI;

2) призначити проведення внутрiшнього розслiдування у разi пiдтвердження викпадених у
Повiдомленнi фактiв або необхiдностi подаJIьшого з'ясування ik достовiрностi;
3) у разi "r"uo.r"" 

ознак корупцiйного або пов'язаного з коруtlцiею правопорушення негайно,

npor"ao* 24 rодин,письмово повiдомити про його вчинення спецiально уtIовноважениЙ суб'ект у
сферi протидii корупцii;
4) зiкрити проваджеIIня у разi непiдтвердженЕя викладених у Повiдомленнi фактiв.
5. Метою внутрiшнього розслiдування е перевiрка фактичних даних про можливе вчцненЕя

корупцiйно.о .1Й пов'язаного з коррIцiею правопорушення, iншого порушення Закону УкраiЪи

"Про запобiгадtня корупцii" або цiеi Програми.
6. Внутрiшне розслiдуванЕя проводить комiсiя.
7. До .*оuду KoMicii обов'язково вкJIючаються Уповноважений, за винятком випадкiв, коли

розслiдуванЕя цризначаеться за паслiдкЕll\{и виявлення фактiв чи отриманпя iнформацii про

вчиIIення Уповноваженим корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення, iншого

порушення Закону УкраiЪи "Про запобiгання корупцii" або цiеi Програrrли.

s. yci посадовi особи ,u ,rрuчlurики пiдгrрисмства, незалежно вiд займаноi посади, зобов'язанi

сприяти IIроведенню внутрiшнього розслiдуванIuI, а також падавати необхiднi наявнi документи

та матерiали.
9. Посадова особа або працiвник пiдприемства, щодо якого проводиться внутрlшне

розслiдування, може бути тимчасово вiдсторонений вiд роботи (за HMBHocTi пiдстав,

передбачениХ законодаВством) або iншим тмном обмежений в доступi до матерiа-пьних,

iнформачiйних та iнших pecypciB Компанii на час проведеншI внутрiшнього розслiдрttння на

пiдсiавi рiшення директора або, якщо розслiдування стосуеться саN{ого директора пiдприемства,

на пiдставi рiшення Мелiтопольськоi Micbkoi ради Залорiзькот областi.

10. За розультатами внутрiшнього розслiдування приймаеться TaKi рiшення:
1) вжити заходiв щодо припинення виявленого порушення;

2) застосувати дисциплiнарне стягненЕя до винних осiб;

3) визIIачити способи усунення причин та умоВ вtIинеЕня порушенЕя, спричиЕених ним

наслiдкiв, здiйснити заходи щодо запобiгання таким порушенням у майбуtньому;

4) здiйснити заходи щодо вiдновленнll прав i законних iHTepeciB осiб та вiдшкодрання збиткiв,

шкоди, завданоi фiзичним та юридичним особам внаслiдок допущених порушеЕь;

5) передати матерiали до органу досудового розслiдування у разi встановленЕя озп€ж

кримiншlь"о.о прJ"опорушення або до iнших органiв, уповIIоважепих реtlгувати на виявленi

правопорушеншI.
1i. Строк tIроведення внутрiшнього розслiдуванЕя не повинеЕ перевищувати 30 (тридцять)

п*."й"их днiв з дня завершенпя попередньоТ перевiрки. Якщо у зазначений строк перевiрити
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повiдомлену (виявлену) iнформацiю неможливо, директор продовжуе строк внутрiшнього
розслiдування до 45 днiв.
1 2. Порядок tIроводення внутрiшнiх розслiдрань визначае пiдприемство.
13. Уповноважений мае достуII до матерiа_пiв проведених внутрiшнiх розслiдувань, якi
зберiгаються не менше нiж 5 poKiB.

5. Щисциплiнарна вiдповiдальнiсть за порушення цiеi Програми
1. За порушення положень цiсТ Програми до працiвникiв Пiдприемства застосовуються заходи
дисциплiнарноТ вiдповiдальностi згiдно з законодавством, правилаN,{и внутрiшнього трудового
розпорядку.
2. Кадрова служба пiдприемства надсилае до Нацiонального агентства з питань запобiгання
корупцiТ завiрену паперову копiю рiшення (наказу) директора про накJIадення дисциплiнарного
стягнення та iнформацiйну картку до розпорядчого документа про накладення (скасувчtIшя

розпорядчого документа про ЕакладенЕя) лисшиплiнарного стягнення на особу за вчинення
корупцiйних або пов'язаних з корупшiею правопорушень з метою внесення вiдомостей про
накJIадення дисциплiнарного стягнення за вчинення корупцiйного або пов'язiшого з корупцiею
правопорушення до €диного державного реестру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з
корупцiею правопорушення.
3. ,,Щиректор забезпечуе вжиття заходiв за втIинення корупцiйного або пов'язаного з корупчiею
правопорушення.

VIII. Нагляд, контроль, внесення змiн до цiеi Програми
L. Нагляд i контроль.
1. Уповноважений здiйснюе нtгJIяд i постiйний контроль за дотриманням цiеi Програпли

директорм, посадовими особами ycix piBHiB, працiвникаtrли пiдприемства.
2. Нагляд i контроль за дотриманням цiеi Програ:rли Уповноважений здiйснюе шляхом:
1) розгляду i реагування на Повiдомлення;
2) здiйспеЕпя перевiрок дiяльностi працiвникiв пiдприемства щодо виконаЕня феалiзачii) чiеi
Програ"тrли;

3) проведення перевiрок органiзацiйно-розпорядчих документiв, правочинiв, iнших документiв
пiдприемства, передбачених цiею Програмою, а тЕIкож ix просктiв ца HEuIBHicTb корупцiйних
ризикiв;
4) здiйснення перiодичного монiторингу виконання цiеi Програми.
Пiдприемство може визначити порядок здiйснення планових та позtшланових перевiрок
дiяльностi працiвникiв, порядок проведення пepeBipoK документiв, а також додатковi форми
нагляду i контролю за дотриманням цiеТ Програми, зважаючи на специфiку своеi дiяльностi.
3. Якщо пiд час здiйснення нагJIяду або контролю за дотриманням цiсi Програlrли Уповноважений
виявить ознzlки вчинення корупцiйного або пов'язаЕого з корупцiею правопорушеfiЕя, BiH iнiцiюе
перед директором пiдприемства проведення внугрiшнього розслiдуваrrня у порядку,
передбаченому цiею Програп4ою та впутрiшнiми документаNdи пiдприемства.
4. Уповноважений не рiдше нiж один раз на б мiсяцiв в строки та у порядкуо що визначенi
директором, готуе звiт за результатами монiторингу виконання цiеi Програrrли (далi - Звiт). .Що

такого звiту прирiвнюсться щорiчна оцiнка результатiв впровадження заходiв, передбачепих цiею
Програпrою.
5. Звiт повиЕен вкJIючати iнформацiю щодо:
1) стану викоIIання заходiв, визначених цiею Програмою;
2) результатiв впровадження заходiв, визначених цiею Програ:rлою;
3) виявлених порушень вимог Закону УкраiЪи "Про запобiгання корупцii", цiеi Програrии,
заходiв, вжитих для ycyHeHIuI таких порушень та запобiгання iх вчиненню у майбутньому;
4) кiлькостi гtроведених пepeвipoк, BнyTpimHix розслiдувань, ix результатiв;
5) фактiв порушення гарантiй незалежностi Уповноваженого;
6) стану виконання заходiв, спрямоваIIих па уаунення або мiнiмiзацiю корупцiйних ризикiв;
7) проведених навчальних заходiв з питань запобiгання та виявпення корупцii та стану засвоення
отриманих знань;
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8) спiвпрацi з викривачами;
9) нововиявлених корупцiйних ризикiв;
10) пропозицiй i рекомендацiй.
6. ЗвiЪ може мiститИ iншу iнфОрмацiю, що стосуеТься реалiзацii цiеi Програlrли.

7. Узагальненi результати монiторингу виконання цiеi Програuи розмiщуються у зЕгальному

вiдкритому доступi для працiвникiв, а також на офiцiйному вебсайтi пiдприсмства.

8. Уповноваясений забеЙечуе не рiдше нiж один раз на piK органiзацiю здiйснення оцiнки

результатiв впроваджоння заходiв, передбачених цiею Програмою.

ь. ir.aуо"rати оцiнки узагЕrльнюються Уповноважоним у письмовому звiтi, який BiH передае

tЁ:ШНI""ЁffiЖ""""rrро*uо*.ння зzжодiв, передбачених цiею ПрограмоЮ, ПРОВОДИТЬСЯ За

критерiями,Ъ"i"а"еrrими Уповноваженим, та мае мiстити iнформацiю в обсязi не меЕшому, нiж

передбачений для Звiту.

2. Внесенця змiн до цiеi Програми
1. .щиректор пiдприсмства .й..rrъrуu органiзацiю механiзмiв зворотного зв'язку та iншi

внутрiшнi,rроц..", 
"прямованi 

на пiдтримку та постiйне вдосконаJIення цiсi Програtrли.

2.Щя Програlrла перегJUIдаеться у таких випадках:

1) за результатами:
оцiнювання корупцiйних ризикiв у дiяльностi пiдприемства;
здiйснення ,u.*ду i контрошо за дотриманням цiеi Прогр€lп,Iи, а таКОЖ ОЦiНКИ РеЗУЛЬТаТiВ

впровадження передбачених нею заходiв;
2) у разi "rra.arr" 

до законодtlвства, в тому числi tlнтикорупцiйного, змiн, якi впливulють на

дiяльнiсть пiдприемства;
3) у разi змiн в органiзацiйнiй cTpyKTypi.

3. Iнiцiатором внесення змiн до цiеi Програлли можуть бути Уповноважений, а також директор,

посадовi особи ycix piBHiB, шрацiвники пiдприемства.

4. Пропозицii щодо Ъ"есен"я змiн до цiеi Прогрaми подаються Уповноваженому, який ix вивчас

та систематизус.
5. Раз на piK Уповноважений надае директору пiдприемства узагальнеЕня пропозицlй щодо

внесеннrI.Йi" до цiеi ПрограN{и та надае своi рекомендацii щодО ik ВРаХУВаПНЯ абО ВiДХИЛеННЯ.

6. ,Щиректор, отримав-" uiд Уповrrоваженого узагальнення пропозицiй щодо внесенflя змiн до

,ri.i' irpo.P*r, irriцirоu проведення iх вiдкритого обговорення працiвЕIиками (трудовим

колективом).
7. У випадках, коли Уповноважений напоJuIгае на TepMiHoBoMy BHeceHHi певних змiн до цiеi

Програlrли, директор у найкоротший строк, але не пiзнiше 10 днiв з дЕя IIадходженЕя таких

пропозицiй, iнiцiюС проведенШI вiдповiдНого обговоренЕя.

8. У разi схвалеЕнЯ пропозицiй щодО внесеннЯ змiн дО цiеi ПрогРами працiвникtlп{и (трудовим

non.rirruoM) пiдприемства директор cBoiM рiшенням (наказом) затверджус вiдповiднi змiни, якi е

невiд'емною частиною цiеТ Програlrли.
g. Змiни до цiеi Програми не можуть встановлювати стандарти та вимогИ нижчi, нiЖ

передбаченi Законом 
- 
Украiни "Про запобiгання корупцiТ" та Типовою ttнтикорупцiйною

програмою юридичноI особи, затвердженою Еаказом Нацiона-ltьного ttгентства з питilIь

запобiгання корупцii.

уповноважений

/tю

20

( // ))

п.I.Б,
dйd,



ЗАТВЕ,РДЖЕНО
наказом КП <<ВодоканаJI) ммр зо

]Ф

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань.запобiтанrrя та виявлепня

корупuii * кII;;Iiй*un urr>> МелiтопольсьKoi MicbKoi ради

Запорiзькоi ббластi

t уповноважена особо з питань запобiгання та виявлешш корупцii (надалi -

уIIовноважена особа) визначаеться згiдно дiючого законодавства на

призначаетъся наказом по пiдприемству,

2. Уповноважена особа у своiй дiялъностt керуетъся Конституцt сю та

законами Украiни, указами Президента Украiни, постановами ВерховноТ

Украfни, актами Кабiнету MiHicTpiB Укра|ни, цим Положенням та

Ради законодавства,iншими актами дiючого
3. Уповноважена особа пiдзвiтна директору пiдприсмства

проведення роботи по запобiганню корупuii

проведення роз 'яснювальноi роботи протидii корупц11

здiйснення заходlв з виявJIення конфлiкту 1нтер есlв, сприяння його

Закону порядку щодо запобiгання корупuii,
пiдготовка та контролъ за здiйсненням заходlв

ffi:ffi-#,ii"rподанняо*"1t1_11_,_,лб_т:у#"11уr.I:н;;"
повiДомленняНацiоналЬногОагенТстВапроВипаДкиЕепоДаннячи
несВоеЧасногопоДанняТакихДекпарацiйУвизначеноМУвiДповiДноДо

4.

,

Э.
водитъ заходи щодо запобiгання корупuiйним

роз розробпяс та про

;Ж:}iiНr,r"#,, пiдр оздiпам пi1l9i:у::i," та окремим пр ацiвникам

роз,яснен""щодоЗасТосУВанняантикорУпцiйногоЗаконоДаВсТВа_ вживае заходiв до виявл.""r*о"фпiкту iHTepeciB та сприяе його усуненню,

контролюе дотримання вимог законодавства щодо врегупювання конфлiкту

iHTePeciB; 
_л_л.,лппдтJл^fv п 

, 
факти директора пiдпрИеМСТВа

_ iнфорiчryс в усТаНОВЛеНОМУ 
ПОРЯДКУ ПРО ТаЮ У#i"#.lfi;; .Joi"r" nPo

та правоохороннi органи у р;i'""""п",я фактiв, якi можуть свiдчити про

вчинення корупuiЙних правопОРУШеНЬ _._ _:f, T'arr апiйснс
6. втруlання у дi"о""i.r, уrо""ЪJJйноi особи пiд час здiйснення нею своlх

повноваженъ, а також покладання на уповноважену особу обов'язкiв, що не

наJIежатъ або виходять за межi Ti повноваженъ чи обмежуютъ виконання

покпадених на неi завданъ - забороняеться,

7. уповноваrкена оСОба М49 ЦРаВО: попялкY слYжбового- брати УЧастъ У проВеД""' "frйоВпеноМУ 
поряДкУ слУжбового

розслiдувuЙ дiй, зв'язаншLз корупuiею на пiдприсмствl



\

- отримувати вiд пiдроздiлiв пiдприемства iнформацiю i матерiапи, необхiднi

для виконання покладених на неi завдань

.оТриМУВаТиписъмовiПоясненняЗtIиТаньслУжбоВихПеревiроквiд
посадових осiб

.пiдчасПроВеДенн,IслУжбовихрозслiдУваНьУпоВноВаженаособаз

урахуванням обмеженъ, установлених законодавством, мае право на:

о безперешкодний доступ до ycix примiщенъ пiдприсмства

.ДосТУtIДоДокУМентiвтаматерiалiв,ЩосТосУсТЬсяпреДМеТа
службового розслiдування,

8. Уповноважена особа цоже залучатисцд_о_i,- ;;;;@приемства в частинi ДОТРИМаННЯ ВИМОГ

антикорупцiйного законодавства; _!______л,_л_т.
.експерТиЗиДокУМенТiв,щопiДготовлююТЬсянапiдприсМсТВlЗмеТою

ВияВленНяtIричин'ЩоприЗВоДяТЬчиможУТЬприЗВестиДоВЧинення
корупцiйних lrравопорушень,

g. Дирекrор пiдприемства сIrрияс створенню умов для виконання

уповноваженою особою покладених на неi завданъ,

ознайомлена:

уповноважена особо з

та виявлення корупц11

питань запобiгання
Катерина СВИСТЕЛЬНИК


