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ItiеЮ АНmuкОРупцiЙною l1ро?рс1llою ]€r,.,.;|:,:.е ili()llpllc.llcпlBo кНароduцьке спецiалiзоване
ЛiСОВе zОСПОdарспlво> (dалi ПidпрLl€_1!L,ll:ьt-)l i,эtl?L)lоlltl,€, ll|o i'i' працiвнuкu, посаdовi особu,
KepiBHuK i працiвнuкu у своi'Й BHyпtpittttlil'l t)ji.,,.,.clr,ltti. ct tltclKrl)[: у правовidносuнах iз di,повuмч
ПаРlПНеРаlLu, ОР2анамu dеlээtсавноI' B-lctc,ltt, (i,]rJ(liiLl..,Ill .\liL,lIL,6().,() ссt.ltовряс)ування, керуюmься
ПРUНЩUПОм кнульовоi' п1o,пepaHtllHoctlli,, t)t_l (,_,,r)],-}iпll.т ttрсlявiв корупtlii' i вэtсuвапtuмуlпь Bcix
ПеРеdбаЧенuх законоdавсll1вол,1, захоa)iв ll|()()() зLii:с)б,i?(lнllя, вuяв,lення пlа проmu()ii' ксlрупцii' i
пов'язанLtл,х з нею diя.v (пpaKllltuia,Tt).

I. Загir",lьIl i пoJo?Ketl IIя
1. Антикорупцiйrта програN,{а с ко\Iп_-Iс.ксо\I правиJI, с,гандартiв i проllедур щодо

ВияВлення, протидii та запобiгання Kopylluii 1 _ltя.-rьностi f;П кНародицький спецлiсгосп>.
2, Антикорупцiйна програма встановлюс стандарти та вимоги не нижчi, нiж передбаченi

ЗаКОном Украiни <Про запобiгання корупчiТ> (дацi - Закон) та Типовою антикорупцiйною
ПРОГРаМОЮ, ЗаТВерД}tеною рiшенняпт Нацiонаrьного агентс,Iва з питань запобiгання корупцii.

З. ТеРПliНи в Антикорупцiйнiй програrri в7кIlваютьсrI )/ .JItaLIcIt}tяx, наведених в Законi.
'1. Аrtтикорупцiйну програNIу затверll)ltетlо рiluенняпл (наказоьr) керiвника ПiдприсN,{ствil

пiсля ii обговоренtlя з працiвникаN{и i tlосадовиrtlt особапtи Пiдприсмства.
5. ТекСт Антикорупцiйноi програNIи перебувас у постiйному вiдкритому доступi для

працiвникiв, посадових осiб {П <Народицькиr"I спецлiсгосп), а -гакож для ri j(iлових парrнерiв
на веб-сайтi flП кНародицький спецлiсгосп) ,

б, ЦЯ ПРОгРаr,rа с бе:зстроковоIо та реI,\-.1ярно IlерегJrIлас lься з NlcToIo tj' cBoc.TacHol-c,l
ПРIIВеJеННЯ }' вiдповiднiсr,ь iз новилtt,t вIl\fога}II{ ан,tt.Iкор\rпцiЙrтоt,о закоI{одаtsст,ва або зi
зrtiнаrtтt .]о них.

II. Сфера застосуваI{ня та коло осiб, вiдповiдальних за реалiзацiю
Аttтикорупчiйноi програми

1. _\н'гlткорупцiйна програма е обов'язковою для виконання yciMa tlрацiвниками flП
Нар..,111ц5кr1I"I спецлiсгосп>, вклюLIаюLIи посадоtsих осiб ycix piBHiB, директора та для ycix

., :гоз:i.tiB I1irприсмства.
l. _\нтlrкорупцiйна програма також застосову€ться ЩП <Народицький спецлiсгосп> у його

_:ЭВОВi:НОСинах iз дiловип,rи партнераN,Iи, у Tor,{y числi оргаtiап,tи державноi влади та органами
1,1 i ; ц евого ca]\f оврядування.

З. З:iirснення заходiв щодо викоI{аI{F{rr (реzlпiзачiТ) Аrттикорr,гIцiйноi' програми в ]\Ie)liax
., з,,l j'\ I t овноважень провадять :

1 ) :ltpeKTop Пiлприсп,{ства (далi - керiвник);
З) пОсадова особа Пiдприепtства, вiдповiдацьна за реалiзачiю АнтикорупцiliноТ програl\,{и

t:lt--ti - УПОвнОважениЙ), правовий стат\,с якоТ визнаtIа€ться Закотrоп,t i АнтикорчгIцiйнсltt,l
програ}{оIо;

'1) посадовi особи ГIiлllрисмсt,tза tзсiх рiвlriв та itTTrti праriiвttrtки Пiлприс]\{стRа (дапi -
прачiвники).

III. АrIтикорупцiйtli заходи у дiяльностi Пiдпри€мства
1. Перелiк аlIтикорупцiйlIих заходiв у лiяльIIостi Пiдприсмства

1. Пiдприсмство забезпечус розробку та вжиття заходiв, якi е необхiдними та достатнiми
:.rя запобiгання, виявлення i протидiТ коруппiI1, своТй дiяльнос,ri.

2. Антикоруrrцiйцi захоли вклlочаlо,гь :

1 ) перiодичнч оцiнку корупцiйних рlлзrtкiв у, лiяльнос,гi ПiдприсN.rства;
2) антикорупцiйнi стаIIдарти i прочелlрrт 1, jliяльносr,i Гliдпр1.1сN,Iства,
З. ОсновниN,Iи аFIтикорупцiйнипти стандарталrи i прочедурами Пiдприсмства с:
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1) ознайомлення нових працiвнrrкiв iз зrriсгоrt дн,гикор,чгluiйrrоi програми, проведення

"u".ru,""""x 
заходiв з питань запобiгання i rIpoTrI:ii корупчiт;

i; urrr"*орупцiйЙ перевiрка дiловrтх партнерiв:

З) положеНня шодО обов'язкового дотрrr\Iання ДнтикорупцiйноТ програми;

4j критерii обрання дiлових партнерiв Пiдприелtства;

5) обмежеН"" йооо'rriдтриплкИ ПiдпрrrсrrСrвоrt полiтичI]их пар,гiй, здiйснення благодiйноТ

дiяльностi;
б) мехаlтiзм повiдомлен}Iя llpo вI{rIвjIсIIr{я ознак поруU]ення Днтикорупчiйноi програми,

ознак вчинення *opyпuittno.o Ъбо ttов'язаного З корупцiсю правопоруLLIення, а також

конфiленчiйнiсть ruп"" повiдоп,tлень та захист вlлкривачiв;

7) злiйснення уповноважени\,I та гtрацiвнI{ка\lи. фl,нкчiй щодо 
'u:_:.б.]:*"Я 

КОРУПЦ11',

8) проuелУра розгляДу повiдомпa*,о оппрltвачiв. вклIоLltllоrlтl BTly,t,pilt-tFIC розсJIlД)'ВоНl{я t

накладення дисциплiнарних стягнень;

9)нормипрофесiйноТетикитаобов'язкrтiзабороНиДЛяПрацlВНикlВ;
10)механiзмизапобiГаIIняiврегУлlоватлттяконфлiктУiнтересiв;
11) обплеження щодо подарункiв;
12i нагляд i контроль :]а дотриN,IанI{яN,' ви}lог ДнтикорупчiйноТ програN{и,

2. ПерiолиtlIIа оцillltа корупцiйIIих ризIIltiв у лiяльrrостi
Пiдпрltс}Iства

l, Пiдприемство не N,IeI{Iпe одного раз),'на piK злiйстltос BHyTpiutHtt) оцiнку корупltiйних

ризлtкiв у своТй дiяльностi.
2. Корупшiйним ризикоN,I с обгрунтована I-I\IoBipHicTb настання подiТ корупцiйного чи

пов,язаного з корупцiсю правопорушення або rIорl,шення виN,Iог днтикорупrriйн.от npor.ply,T,

з. оцiнка корупцiriirих ризикiв в пiдrrрlrслtс,rвi гlроtsодиться koturicicto з оцlнки

корl,пrrir:rнrтх ризикiв (дапi - коп,тiсiя),

Поря:о К дiяльrrос,гi та склilД копr ic i i з атl]ерд;{i)'lоться ке рiвtrи Kobt,

До ск_lаду KorTicii входять Уповнова;кений (голова KoMiciT), керiвники структурних

пi.rроз:i.riв Пiдпрлтеь,rства, а Taкo)lt irrшi пратliвникI,I, визначетri керiвникоп{ за погодженням з

}'повновir,*,ениN{.
пiд час проведен}Iя оцiнки коруrrчiйrrих ризикiв за irliцi1l1-л:j:" уttt,lвt"lоваженого до

рtlботlt KorTiciT б.;;;-;;ення ло lr,l:a,lr] \Iояiу'ь зLrlучатися iншi праrriвники пiдrrрисмства, а

тако,1- незаце;,кнi експерти LII{ сIIецlалlс,ги, . _Е)_._._.__.,лл_; ., ллб
},повноважений,3 MeToIo недопущенrlя конфлiкту iHTepeciB або необ,ективностi у робо,гl

KolriciT. прI{ розпоДiлi функuiй llilK un.rru.,u коь,riсii бере ло уваги коло Тх посадоRих обов'язкiв

в ПiдпрtrсrIствi. ___ : .,._..,,,_ ]

,1. ]r,{етою дiяльностi коrцiсiТ с зirпобir,аI{}{rI. виявлентlя i ус}II{еII}tя коруrrчiйrrих ризикlв у

:iя.rьностi KepiBttrtKa та праuiвrtикiв Пiдrrрliс\Iства,

5.ItopyпuiirHi рrrзики У дiялыtостi Пiдпрllс]\Iства подirlяються Ira вну,грiшrli тa зовнiшнi,

Внутрiшнi корупuiйнi ризики iлснтифiкуються,в органiзалiйно-управлiнських, фiнансово-

господарських, кilдрових, юридичнtIх процед),рах дiяльностi ПiдприсN{ства,

зовнiшнi -"оfrЙ;i'р"irrп1. iдснтифiкl,ються у дiяльностi лiлоВИХ ПаРТНеРiВ, У ТОМУ'tИСЛi

органiв дерхtавтrоТ влаДИ, оргатiiв r,ticцeBoT,o сil\тоRрядуваtI[Ir]. з яки},lI] Пiдltрис:пtс,гво перебувirс:

у дiлових правовiдl+осинilх. 
-----:_ ,.л.":,-:-,,\ ,,i,,-прiпtJп по llопяпl

6. За резулu*ru*ru iдслrтифiкачii Kop5.rluiirHrrx ризикiв KoMicicto tзij{повiдно до l]орядку ll

дiяльностi здiйснюються тхнс вtlзначен}tя та опliс. к-пасИфiКаЦiЯ За КаТеГОРiЯlvrИ *::ai:: 
_

7. За результатаN,Iи оцiнки корупчitlнtтх р.из.икiв у дiяльностi Пiлприсмства комlсlя готус

письпловий звiт, щrэ пiдписусlться LIлеI]tl\lll Ko}llc1l,

Звiт склаДасться за форrrоrо i cTpyKr,l-polo. BI-{:]}IaLIeHиNII] в IIорядку.:tiя,ltыlосr,i KoMiciT,

Звiт за результатiп,i, Ьцiнк' *ф,,ui,iнlтx ртtзrtкiв подасться керiвнику Пiдприсмства и i

повинен лtiстlлти:
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1) iдентифiкованi корупцiйнi ризики, а також причини, rцо ik породжують, та умови, шо
iм сприяють;

2) оцiнку виявлених корупцiйних ризикiв;
З) пропозицii rrlодо заходiв iз запобiгання, усунення (зменшення) рiвня виявлених

корупцiйних ризикiв.
Текст звiту надасться для ознайомлення працiвникам ЩП <Народицький спецлiсгосrr>, а

також може бути оприлюднений на веб-сайтi Пiдприсмства.
8. Якщо пiд час заходiв щодо оцiнки корупцiйних ризикiв Уповноважений виявить факт

порушення Антикорупцiйноi програми, вчинення корупчiйного або пов'язаного з корупцiею
правопорушення, BiH iнiцiюс перед керiвником питання проведення внутрiшнього
розслiдування у порядку, передбаченому роздiлом ХV Антикорупцiйноi програN{и,

9.ДП кНародицький спецлiсгосп> не рiдше нiж один раз на три роки повинно проходити
зовнiшню оцiнку корупцiйних ризикiв, яку rтроводять органiзацii, що надають аудиторськi,
юридичнi чи консаJIтинговi послуги, або незалежнi експерти.

10. За результатами опрацювання звiту внутрiшньоТ таJабо зовнiшньоi оцiнки
корщrчiйних ризикiв керiвник вживае необхiдних заходiв для запобiгання, виявлення i
протидii корупцiТ у дiяльностi Пiдприемства, у тому числi шляхом змiни iснlточих
антикорупцiйних стандартiв та процедур.

3. Опис антикорупцiйних стандартiв i процедури дiяльностi
Пiдприемства

1. З метою формування наJ,Iежного рiвня антикорупцiйноi культури Уповноваженим для
нових працiвникiв, а також iнших осiб, якi дiють вiд iMeHi Пiдприемства, проводиться
обов'язкове вступне ознайомлення iз положеннями Закону, Антикорупцiйноi програми та
пов'язаних з нею докlментiв.

2. Положення щодо обов'язковостi дотримання Антикорупцiйноi програми включаються
до правил внутрiшнього трудового розпорядку Пiдприемства, положень про cTpyкTypHi
пiдроздiлио Bcix трудових договорiв, а також можуть включатися до договорiв, якi
укJIадаються Пiдприемством,

Примiрнi форми антикорупцiйних застережень розробляються Уповноваженим з

}рахуванням сфер дiяльностi Пiдприемства.
З. Щiловi партнери ЩП <Народицький спецлiсгосп> обираються згiдно з критерiями, якi

базуються на прозоростi дiяльностi, KoHKypeHTHocTi, якостi ToBapiB, робiт i послуг та
надiйностi,

4. Критерii i процедури вiдбору дiлових партнерiв для рiзних сфер дiяльностi
Пiдприсмства розробляс Уповноважений та затверджуе керiвник.

5. Уповноважений проводить антикорупцiйну перевiрку наlIвних або потенцiйних дiлових
партнерiв Пiдприемства з метою оцiнки наявностi корупцiйних ризикiв. Пр" цьому
Уповноважений перевiряс, чи мае дiловий партнер репутаuiю суб'скта, дiяльнiсть якого
пов'язана з корупцiею (HaBiTb за вiдсутностi вiдповiдних судових рiшень), та'чи не буле
дiловий партнер використовуватися як посередник для передачi TpeTiM особам (або для
отримання вiд TpeTix осiб) пеправомiрноi вигоди,

Антикорупцiйна перевiрка здiйснюсться вiдповiдно до вимог АнтикорупцiйноТ програми,
а також стандартiв для рiзних сфер дiяльностi Пiдприсмства, що розробляються та
затверджуються Уповноваженим, Матерiали перевiрки зберiгаються не менше нiж 5 poKiB.

За результатами антикорупцiйноi перевiрки дiлового партнера Пiдприсмства
Уповноважений складас письмову рекомендацiю керiвнику.

У разi негативноi рекомендацii Уповноваженого керiвник для продовження або початку
правовiдносин iз такйм дiловим партнером мае р(валити обгрунтоване рiшення з цього
питання.

н, встановлених
партiй, а також

6. ДП кНародицький спецлiсt,осtlll (l разi вi:tс},гllос,t,i забсiрсl
законодавствоrл) "rоiе здir-tст-ttовати вI{ескII на пiдтриьrку по,тiти.тних
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здiйснювати благодiйну дiяльнiсть лише пiсля висновку Уповноваженого про вiлсутнiсть

корупцiйних ризикiв.
Уповноважений ухваJIюе висновок протягоМ 5 (п'яти) днiв пiсля отримання Bcix

докlментiв, пов'язаних iз здiйсненням вказаних BHeckiB або благодiйноi дiяльностi, i

направляе його керiвнику.
Благодiйна дiяльjriсть Пiдприемства за загальним правилом мае здiйснюватися (у разi

вiдсутностi заборон, встановлених законодавством) лише через благодiйнi органiзаuiТ

вiдповiдно до законодавства.
7. Здiйснення благодiйноi дiяльностi Пiдприемства не допускаеться, якщо:

1) ii здiйснення с умовою укладення буль-якого договору, ухваJIення рiшення органом

державноi влади, органом мiсцевого самоврядування або здiйснюсться з метою отримання

переваг у пiдприемницькiй дiяльностi;
2) дiловий партнер або орган державноi влади, орган мiсцевогО самоврядУваннЯ

наполягае на здiйснЪ",пirо.О "" i"-o.o виду блаГодiйноi дiяльностi через певну благодiйну

органiзацiю.
уповноважений веде реестр здiйснених Пiдприемством внескlв на пlдтримку полlтичних

партiй та благодiйноi дiялirrо.ri. ,щанi в такому peecTpi пiдлягають зберiганню не менше нiж 5

poKiB.
положення про порядок ведення вказаного реестру затверджусться керrвником за

поданням Уповноваженого.
8. ,ЩлЯ повiдомлення прачiВникамИ ПiдприсмСтва прО фактИ порушенНя АнтикорупuiйноТ

програми, Вчинення- корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень (да:ri

.rъ"iдо*пення) Уповноважений розмirчус вiдповiдну iнформачiю на iнформаuiйних стендах в

примiщеннi Пiдприсмства. Така iнформацiя IIовинна мiстити:
номер телефону для здiйснення повiдомлень;
адресу електроннот пошти для здiйснення повiдомлень;

,од""' прийому особи, яка уповноважена отримувати ycHi та письмовi повiдомлення.

Уповноважений розробляс типову форму повiдомлення.
уповноважений веде реестр повiдомлень про факти порушення АНТИКОРУПUiЙНОТ

програми або ознак вчинення корупцiйних чи пов'язаних з корупuiсю правопорушень.

пърядок ведення вiдповiдного ресстру затверджусться керiвником за поданням

уповноваженого.
строки i порядок розгляду Уповноваженим повiдомлень про факти порушення

Днтикорупцiйноi 11рограми, вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупuiею

правопорушень встановлюються в положеннi, затвердженому керiвником за поданням

уповноваженого.

!V. Норми професiйноТ етики працiвникiв
ЩП <Народицький спецлiсгосп>>

1. Прачiвники Пiдприсмства "iд час виконання своiх функчiон'альних обов'язкiв

зобов'язанi неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведiнки.

2. ПрачiвНики ПiдпРист\,{ства толерантНо i з поваГою ставляться до полiтичних поглядiв,

iдеологiчних та релiгiйних переконань iнших осiб, а також зобов'язуються не

використовувати своi повноваження в iHTepecax полiтичних партiй таlабО полiтикiв-

е. Прачiвники Пiдприемства дiють об'сктивно, незважаючи на особистi iнтереси,

особисте ставлення до будь-яких осiб, на своТ полiтичнi погляди, iдеологiчнi, релiгiйнi або

iншi особистi погляди чи переконання.
4. Прачiвники Пiдприемства сумлiнно, компетентно, вчасно, результативно i

вiдповiдаЛьно викоН}тоТЬ функuiона,тьнi обов'язкио рiшення та доручення органiв i посадових

осiб, яким вони rriдпорядкованi, пiдзвiтнi або пiдконтрольнi, а також не допускають

зловживань та неефективного використаЕня коштiв i майна Пiдприемства,
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5. Прачiвники Пiдпри€мства не розголошують i не використовують в iнший спосiб

конфiденцiйну iнформацiю, Iцо стала Iм вiдома у зв'язку з виконанням своiх функцiональних

обов'язкiв, KpiM випадкiв, встановлених законом,

6. Прачiвники Пiдприемства, незважаючи на особистi iнтереси, утримуються вlд

""*o"*"i рiшень чи доручень керiвництва Пiдприсмства, якщо вони становлять загрозу

охоронюваним законопa ф"ur, a"ободulл чи iнтерЪсам окремих громадян, юридичних осiб,

державним або суспiльним iHTepecaM або суперечать законодавству.

7. Прачiвники Пцпр".r.ruu самостiйно Ьцiнюють правомiрнiсть наданих керiвництвом

рiшенЬ чи дор}п{ень та можливУ шкоду, що буде завдана у разi виконання таких рiшень чи

доручень' 
ння пля виконання ць, якi працiвник IIiдприемства вважаеу разi отримання для виконання рlшень чи доручеr

незаконнИми абО такими, що станоВлять загрОзу охоронюваним законом правам, свободам чи

iHTepecaM окремиХ громадян, юридичнИх Ъсiб, державниМ або суспiльним iHTepecaM, BiH

гIовинен негайно " ,rra"rо"iй формi повiдомити про це безпосереднього керiвника, або

керiвника Пiдприемства та Уповноваженого,

Ч. Права i обов'язки шрацiвникiв (KpiM Уповноваженого)

ЩП <Народицький спецлiсгосп>>
1. Керiвник, працiвники та iншi особи, tцо дiють вiд iMeHi Пiдприсмства, мають право:

1) надават" rrроrrо."цii щодо удосконалення Антикорупцiйноi програми;

2) звертатися до Уповноваженого за консулЬтацiями щодо виконання АнтикорупцiйноI

тrрограми та роз'яснеЕнями щодо ii положень,- 
i. Керiвник, прачiвники Пiдприемства зобов'язанi:
1) лотриму"й"" вiдповiдних вимог Закону, Днтикорупцiйноi програми та повоязаних з

""a ""уrРiшнiХ 
докlfiиентiв, а такоЖ забезпечуВати пракТичну реаЛiзацiЮ Днтикорупцiйноi

пDогDами:' )l""по"у"urи своТ безпосерелнi обов'язки з врахуванням iHTepeciB Пiдприсмства;

з) невiдкладно iнформувати Уповноваженого, керiвника Пiдприемства про випадки

порушення вимог Н"r"пфупцiйнот програми (або про виIIадки пiдбурювання до таких дiй),

вчиненнЯ коруrrцiйНих абО пов'язанйХ з корупцiею правопорушень iншими працiвниками

ПiдприсмСrва- абО iншими фiзичними або юридичними особами, з якими Пiдприсмство

,r.р"бу"u. або плануе перебувати у дiлових вiдносинах;
^ 

4j невiлкладно iнформувати в порядку, визначеному Антикорупцiйною програмою, про

виникнення реального, потенцiйного конфлiкry iHTepeciB;

5) утримуватися вiд поведiнки, о*а цaо*е бути розчiненою як готовнiсть вчинити

корупцiйне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю Пiдприемства;

б) не вчиняти i* 
"a 

брати участi у вчиненнi корупчiйних правопоруIrIень, пов'язаних з

дiяльнiстю Пiдприемства.
3. Прачiвникам та керiвнику Пiдприемства заборонясться:

1) використовува;ги свот службовi повноваження або свое становище,та пов'язанi з цим

можливостiъ метою одержання неправомiрнот вигоди для себе чи iнших осiб;

2) викорисrо"у"ur"Ъудь-яке майно Пiдприемства чи iJ кошти в приватних iHTepecax;

З) вимагаТ" uбО оrр"rуuurи буль-якУ матерiальНу абО нематерiаЛьну вигоду (для себе чи

для близьКих осiб) у."'оr*у iз здiйсненням cBoix посадових обов'язкiв, яка не передбачена

трудовим або iншим договором шtiж ними та Пiдприсмством;

4) органiзо"уu-r, буr" ,rосередником або оЪобисто здiйснювати буль-якi готiвковi або

безготiвковi платежi чи розрахунки З дiловими партнерами Пiдприсмства, якщо Taki платежi

чи розрахунки Ее перелбаченi чинним законодавством;
- 

5f впливur" ,rряrо' або опосередковано на рiшення праuiвникiв Пiдприсмства з MeToto

отриманнЯ бул"-"*ЪТ матерiальНоi-абО нематерiаЛьноТ вигоДи для себе чи для близьких осiб,

"*u "a 
,r.р.дбu.raru,руло""м або iншим договором мiж ними та Пiдприсмством;
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6) вчинятИ буль-якi дii, якi прямо або опосередковано пiдбурюють iнших працiвникiв,
керiвника Пiдприемства до rrорушення вимог Закону чи АнтикоРУпЦiйноТ програми.

4. Пiсля звiльнення або iншого припинення спiвробiтництва з Пiдприсмством особi
забороняеться розголошувати або використовувати в iнший спосiб у cBoix iHTepecax
iнформаuiю (конфiденцiйну), яка стаJIа iй вiдома у зв'язку з виконанням свотх повноважень,
договiрних зобов'язань, KpiM вигrадкiв, встановлених законом.

5. Вимагання, прохання, одержання подарункiв для себе чи TpeTix осiб вiд юридичних або
фiзичних осiб праuiвниками, керiвником Пiдприемства (безпосередньо або через iнших осiб)
у зв'язкУ iз виконаНням cBoii повноважень абО своТМ становищем та пов'язаними з цим
можливостями не допJскаються.

ПРацiвники, керiвник можуть приймати подарунки, якi вiдповiдають заг€}льновизнаним
УЯВЛеННЯМ ПРО гОстиннiсть (наприклад, подарунки у виглядi сувенiрноi продукцii,
пригощенЕя 'iжею та напоями, запрошення на розважальнi заходи, вiдшкодування
транспортних витрат та проживання в готелi), KpiM випадкiв, передбачених у пунктi 5 цього

якщо 1-аких по;царlтткiв не перевищус
день

(групи
для працездатноТ 1 сiчня

Перелбачене циМ пуI{ктоNI обпtелtсгtття UIодо BapтocTi lIo.,tlipyr,rKiB lle Ilоt]II]рIосться }Ia
подарунки, якi:

даруються близькип,ти особалли;
одержуIоться як загалыIодостуlнi зtlIiiкки на товари, послуги, :]агальнодоступнi виграшi,

призи, прептiТ, бонуси.
У разi вl1явленнЯ подарунка, ЩоДО якогО icHyc заборона у його одержаннi, у слуrкбовоплу

приrriщеннi. а тако}К )' разi тIадходжеIIIIrI пропозичiТ псlдарl.нка прачiuпriки. керiвник
пiдпрrtсrlства зобов'язанi невiдклално, iule не пiзнiше одного робочогtl дня. вжити таких
захо.]iв:

1) вi:rrовтtтttся вiд гrроrrозицii;
2) за rro;K.-lrtBocTi iдентеIфiкувати особу, яка зробила пропозицiю;
3) за-rl,чт,тти свiдкiв, якщо це NIожлиRо, у то\{у числi з LII{сла ltрацiвникiв Пiдприсмс,гRа;
-1) пrIсьл,tово повiдомитtт про пропо:зrttIilо Уповноваженого або керiвника Пiлпри€]\.{сI.1]а.
Про виявлення майн3, Що Nlоя(е бчтll TteпptrBoMipHotсl вt{годоtо. або подар}/}{ка склада6ться

акт' який пiдписусться особою' яка вLlявила неправошriрнУ вигоду або Подарунок, та
уповноваженипr або iт безпосереднiьт керiвникол,t чи керiвником Пiдприсмства.

У разi якщО п,lайно, що N{o;lte бути HelrpaBoMipHoto вигодою, або поларунок виявляс особа,
яка е керiвникоп,I Пiдприепrства або Уповrтова;кениN{. акт про RиявлеIIIIя такого п,tайна пiдписl,с
ця особа або особа, yIIoBIloBaiKeHa IIa1 RIIконання обов'язкiв керiвt-тика Пiдприспrства у разi
його вiлсутttос гi.

6. Працiвrrики, KepiBHLIK, а також особtt. якi дiють вiд irreHi Пiдприсплства, у.гриNlуються
вiд пропозицiТ поларутткiв .(ержавнипт слу-;кбовця\I, народниN{ депутатам УкраТни,-депутатам
мiсцевиХ рад, IХ близькttМ особаl,r, факти.tниНт абО потенцiйнип,t дiловим партнерам, Тх
працiвникаrт або представ}rикаNI, а TaKoiK вiд бlдь-якоТ iтrшоТ поведiltк1l, яка N{оже б1,1.11

розцirrеною як готовt-liсть вLIIIнити корr,trцiliтrе правопорушеtlIIя. пов'язане з дiяльнiстlо
Пiдприелтства.

Подарунки хIожутЬ бути дозволетri У R}lIIа-]ках. коли воI{и вiдповi,'tаюl,ь загальновизнаниN,l
уявленняМ про гостиНнiсть i ix BapTicTb не перевrlЩ}.€ встановленi законом розпriри.

загальну полiтику Пiдприсмства щодо rrропозlrцiй поларункiв вiд iпleHi Пiдприемства в
рамках зага]]ьновизFIаI{иХ уявлень про гостrlIlттiсть виз}{аLIас керiвник iз врахуванням вимог
законодавства.

)
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7. Про кожен факт пропозицii подарунка або отримання подарунка в рамках
ЗаГаЛьновизнаних уявлень про гостиннiсть працiвники, керiвник Пiдприемства протягом
ОДНОГО РОбОчОгО дня письмово повiдоN{ляють Уповноваженого за встановленою ним формою,

VI. Права i обов'язки УповIIоваженого та пiдпорядкованих йому
працiвtllrкiв (у разi ix rtаявrlостi)

1. УПОвнОваЖений Пiдприемства признача€ться керiвникопt вiдповiдно до законодаtsства
про працю та установчих документiв ПiдприсNIства.

2. Уповноваженим може бути фiзична особа, яка здатна :\а своiп,tи дi;tовип,tи та
МОРальними якостями, гrрофесiйнипл piBHeM, cTaHol{ здоров'я виконуtsаl,и вiдповiднi обов'язки.

3. Не ]\,Iоже бl,ти llризIIачена на посад), Уповтrова;кеI{ого особа за LIаявностi обставин,
визначених частиною Tpeтbolo cTaTTi 64 Закон1,.

4. HecyMicнolo з дiяльттiстю Уповновах<еного с робота на посадах. зазначених 1, п),нктi l
ЧаСТини першоТ cTaTTi З Закону, а також буль-яка iнша дiяльнiсть, яка створюе реальний чи
потенцiйний конфлiкт iHTepeciB з дiялытiстю Пiдприсмства,

У РаЗi виникнен-ня обставин HecyпticHocTi УповноважеIILlii у лволеttrlий строк з дFIя
виникнення таких обставlrtt зобов'язаниr"t повiдо\,rити про це керiвника Пiлприсптства з
одночасним поданням заявIi про розiрва}I}Iя трудового договор}/ за власною iнiцiативою.

5. УПОвнОважений може бути звiльттенlтй з посади достроково у випадках, передбачених
частиною п'ятою cTaTTi 64 Закон1,.

Уповноваrкений може бути звiльнений з посади з iтliцiативи керiвника Пiдприс]\,{ства за
УМОВИ НаДаННЯ ЗгОди Нацiоrта_пьнипл агентсl,во]\,I :з IIита1IIь заtlобiгантrя корупцiТ. Порядоlt
НаДаНТrЯ ТаКОi ЗГОДИ Затверl(жеttо рittlеттtтяrr F,IацiоlIаJыlого aI-cIITcTBai з питаI{ь запобiгантtя
корУпцii вiд 07 }коВтI{я 2016 року N9 74. заресстрованL{I{ в N4iHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 28
листопада 201б porty за ЛЬ 1542129672.

6. ПрО звiльнення особи з посади Угlовноваженого керiвник Пiдlrрисмства письмово
ПОВiДОrtЛЯС Нацiона-тыIе агеIIтство з питаttь запобiгtlння кор),птliТ проr,яго\{ двох робочих лнiв
Та ЗабеЗПе'tr'С невiлк--tадне подаltня tloBoT каI{дI,Iдаг)rри Htt I]кАзаII\/ поса,It)..

7 . ГО--tОВнrlrt11 завданI{яп,ttr УгrовlIоваiliеIIого с пiдготовка. забезпе.lеitгtяl реапiзаuiТ ,га

KoHTpcr--тb за зJiйтсtлетттlяпt заходiв rцодо зttп<эбiгатtttlt, протrллii'iвт.tяв-тенttя Kclp},1rltiT в
Пi.:прrtсrlс rвi.

8 }'повттовахtений реапiзуе своТ права i обов'язки безпосередньо, Що виконання своТх
фi НКцiii УповноважегiиЁt може зд-пуъ1;11," (за зI,одою керiвника) iHttllrx праtцiвникiв
Пiдприсп,lства,

9. Здiriснення УповтrовilliеIlиN,{ своТх фl.нкцiй в Пiдlrрrтспtствi с IIезалеiкнипт, ВтручаIrт{я у
ДiЯЛЬнiСть УповноважеIIого з боку працiвtilлкiв, керiвника, дiлових партнерiв Пiдприсплства, а
також iнrпих осiб забороняс],ься.

ЗаборонястьсrI покладеI{ня на Уповттова}кеного обов'язкiв. tцо ]te нацеiкать або вlтхоj]ятт,
За МеЖi ЙОГО ПОвноI]ажень, ви:]IIачеI{lIх Законопл i Атtтикорупцiйноrо програN{оtо. Llt.l

обплежl,ють вико}{аI{I{я т{иN,{ поBIIoва}кеIiь.
1 0, Керiвник Пiдприсл,tс-гва зобов'яIзаIiIlI"t:
1) забезпечити УповтIова}ксIIоNт1, tтlt-пе;лttli rтатерiа_пытi та оргtrтtiзатtiйгri уN,rови прачi:
2) сПрияТи виконаннiо Уповноваженип.л функцiй, передбачених Законом та

Антикорlzпцiйною програNlоIо ;

З) ОпеРатиВно реагувати ЕIа птлсыtоtзi та r,cHi зверIIеIIня. пропозLтцiТ та рекоптсндацiТ
УПовновоltеного, наданi I{иNI в NIeItax реалiзаuii'Антт,tкор\,пцiйlтоТ проI,ра\{I{:

4) за iнiцiативи Уповнова;кеног0 Iltlдсlт_-tаlll запити ло органiв державноI влади, органiв
мiсцевого саN{оврядування. пiдприсrtсr-в. \,cTaI{oB та органiзашiй незаlrе}кно вiд форми
ВЛаСНОСТi З \{еТою отриl,,Iаннrl вiд них вi,ltпсlвi:ноТ iнфорлrаrtiТ та матсрiалiв. необхiдrтих д_тIя

виконання покладених на Уповt{оваженого завJань.
11. Уповтrоважений длrI виконанIIя пок_lа.]енII\ на нього зtlвдаЕIь зобоtз'язаrтий:
1) викоrrувати своТ фуrrкцiТ об'сктl.tвtIо i tlеrпере.:IжсIlо]
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2) ОРганiзовувати пiдготовку внутрiшнiх документiв Пiдrlрисмства з питань формування
та реалiзацiТ Антикорупцiйноi програми;

З) РОЗРОбляти i подавати на затвердження керiвника внутрiшнi документи Пiдприсмс,гtsа з
питань, передбачених Антикорупцiйною програN,Iою;

4) забезпечувати здiйснення нагляду, контролю та п.rонiторинt у за лотримання},I
працiвниками, керiвником Пiдприсмства Закону i АнтикорупцiйноТ програми;

5) ПРОвОдити оцiнку результатiв здiйснення заходiв, передбачених Днтикорl.пцiйнокl
програмоlо;

6) забезпечувати пiдготовку звiту про стан виконанняl АнтикорупuiйноТ програпrи;
7) ЗабеЗпеtIувати здiйсtтення сгliвпраrri з особами, якi добросовiсно повiдомляю,l,ь про

МОЖливi факти порушення ви\,Iог АнтикорупцiйноТ програNIи. вчиIIеi]ня корупцiйних або
пов'язаних з корупцiсIо правоIIорушень;

8) Забезпечувати пiдготовк1, та полання керiвнику пропозицiй rдодt_l IIлану проведення
перевiрок дотри},Iання вимог АнтикорупцiйноТ програми;

9) бРати yalacTb у проведенrri перевiрок та внутрiштriх розс_пiдуваrrь, якi проводяться
згiдно з Антикорупцiйноlо програNIоrо;

10) брати УЧасть в проведеtтtti гlерiсlди.IноI оцiнки корl.пчiйтrих ризикiв 1, лiя,пьнос-r,i
Пiдприсптства;

11) забезпеtIувати форп,rуваrrня i ведеrтня peccTpiB:
працiвникiв Пiдприеп.лства, притягнутих до вiдповiдальностi за порушення вимог

Антикорупцiйноi програN,{}I, вLIи]Iенпя корупчiйного правопорушеrI}{я LIи правопорушення.
пов'язаного з корупцiсrо;

здiйснетlих Пiдприслтствопt BTtccKitl I{а гIiдтрtlплк\, пс,1,1tiти,tгtих пар гiй та б,цагодiйноТ
дiяльностi;

ПРОВеДенIlх згiдтто:з АнтикорупrдiЙною програмою антикорупцiйних rlepeBipoK;
ПРОВеДеНИХ згiДно з АнтикорупцiЙноrо ]rрогра},{ою BHyTpirпHix розслiдувань та перевiрок;
повiJоrl.tенЬ про конфлiкт iTTTepcciB та про порушен}rя i]I.{\,lог Аттr-икорупцiйноТ пpol,pa]\,{ll,

вчIlнення корr-пцiйного правоIrорушеIIня LIи правопорушення, tlов'язаного з корупцiею;
1]) органiзовуватлt i проводrттrt антIiкорупцiйну перевiрк), дiлових партlrерiв

Пi:прlrсrrства;
13) ЗабезпеLIуватц конфiденцiйнiсть iнфоршrацii та захист працiвникiв, якi повiдомили про

пор\,шеннЯ виN,{оГ АнтикорУпцiйноТ програми, вчинення корупцiйного правопорушення чи
правопорушеI{IIя, пов'язаттого з корупцiскl;

l4) надавати керiвнику, працiв}lика\I ГIiдгrрисшrства роз'ясtlеtIня 
,l,a коI{сVJIьтаtцiТ, гtсtв'язанi

iз застосуванFIял,I Анти корупцiлirт оТ ] Ipo l pa\r и ;

15) забезпеLIувати iнфорпrування гро]\{адськостi про злiйснюванi Пiдприсмсr,вом заходи iз
запобiгання Kopyr rцii:

16) браТи УЧасть у спiвпрачi з органами державноТ вл&ди, органами мiсцевого
са},IоврядУванI{я, iншими IоридиLIIILI\IIт особапли. нсурядовlil\Iи та/або мiжнародrтиьти
органiзацiяj\{и з IтитаItь запобiгаrrrтя кор1.пTiii':

|7) ОрГанiзовУвати itроведеtrtтя заходiв з пiлвllщегтня кваriфiкачiТ працiвникiв
Пiдприелтства з питаIIь, пов'язаних iз запобiганняпr корупчiТ;

18) брати участь у процедурах добору персоналу Пiдприсмства;
l9) Забезпечувати взаемодiю i коорлинацiю ллiлt структурFIими пiдроздiлами

ПiДПРИСмСТВа щодо пiдготовкrt, забе:]пе.тенття реатiзацiТ та ко]Iтро,rlю за здiйснентляrt заходiв
lцодо реапiзацii Антикорl,rrцiйrlоТ прогрitN{rt :

20) ЗДiйсттtоваттt'iншi обов'язкLI, пере:баченiЗакоltолt. Атtтикорl,пцiйгтоtо програN,{ою,
трудовиN{ договороN{.

12, УпОвноваrкений для виконанFIя покладених на нього завдань мас право:
1) отриrlуватli вiд працiвникiв, керiвника ПiлприсN,{ства писыtовi та ycHi поястIення з

ПиТань, Що сТосуIоться покJIадених на I{ього повноважеrrь (у тоl{ч LIислi пiд час провеленjlя
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перiодичНоТ оцiнкИ корупцiйНих ризикiв, антикорупцiйних перевiрок дiлових партнерiв,
перевiрок, внутрiшнitrрозслiдувань та експертизи);

2) отримувати вiд пiдроздiлiв Пiдприсмства iнформачiю та матерiали (завiренi копii
фiНансових, бухгалтерських та юридичних док}ментiв, внутрiшню службову кореспонденцiю)
стосовно дiяльностi Пiдприемства, у тому числi документи, якi стосуються проведення (або
1^racTi) закупiвель ToBapiB, робiт або послуг, у конкурсах тощо,

У РаЗi необхiдностi Уповноваженому надасться доступ до оригiналiв документiв, копiТ
ЯКИХ ЙОМУ бУли переданi. У випадках недоцiльностi виготовлення значноi кiлькостi копiй
ДОКlМентiв УповновФкеному за рiшенням керiвника пiдрозлirry можуть передаватися
ОРигiнали вiдповiдних док}ментiв, якi пiдлягають поверненню ним протягом 20 (лвалчяти)
вобочих днiв з дати завевшення проведення ним захо&y, Lпfl [кOго ваRк Rttтýебовуваrrкск,

З) ОТРИмУвЖИ проекти фiнансових, органiзацiйно-розпорядчих документiв, договорiв для
проведення iх перевiрки на предмет наявностi корупцiйних ризикiв;

4) отримУвати достУп до скjIадських примiщень, виробничих примiщень Пiдприсмства,
проведення в них контрольних заходiв;

5) отримувати доступ до наявних в Пiдприемствi електронних засобiв зберiгання i
обробки даних та J разi необхiдностi вимагати оформлення вiдповiдних Даних на
засвiдченому паперовому Hocii;

6) ЗаЛУЧати До Виконання cBoix функцiй за згодою керiвника працiвникiв Пiдприсмства;
7) iнiцiювати направлення запитiв до органiв державноТ влади, органiв мiсцевого

самоврядУвання, пiдприемСтв, устанОв, органiзацiй Bcix форм власностi для отримання вiд них
iнформацii та матерiалiв, повОязаних з дiяльнiстю Пiдприсмства;

8) iНiUiюваТи rrитання про притягнення прачiвникiв, керiвника до вiдповiда,тьностi, у
тому числi звiльнення iз займаних посад вiдповiдно до законодавства;

9) ЗвеРтатися до керiвника з питань реалiзацiТ своТх повноважень та виконання обов'язкiв
згiдно з положеннями Антикорупцiйноi програми;

10) ЗДiйСнювати iншi права, передбаченi Законом, Антикорупцiйною програмою,
трудовим договором та посадовою iнструкцiею.

YII. Порядок звiтування Уповноваженого перед Пiдпри€мства
1. УПОВнОважений не рiдше нiж один раз на piK в строки та у порядку, визначенi

керiвникоМ, готуе звiт прО результатИ виконаннЯ АнтикоруПцiйноТ програми'. (далi - Звiт).
2. Звiт повинен включати iнформачiю щодо'':
1) стану виконанfiя заходiв, визначених Антикорупцiйною програмою;
2) РеЗУЛЬтатiв впровадження заходiв, визначених Антикорупцiйною програмою;
3) виявлених порушень вимог Закон}r, АнтикорупцiйноТ програми та заходiв, вжитих для

ус}.нення таких поруrтrень ;

4) КiЛькостi та результатiв проведених перевiрок та внутрiшнiх розслiлувань;
5) фаКтiв перешкоджання наJIежному виконанню Уповноваженим cBoix функцiй,

встановлення для нього необгрунтованих обмежень, випадкiв втручання l його дiяльнiсть з
боку TpeTix осiб;

6) наявних rrропозицiй i рекомендацiй.
З. У РаЗi необхiдностi змiст наданого Звiту додатково обговорюеться Уповноваженим iз

керiвником Пiдприсмства.
4. Загальнi результати виконання Антикорупцiйноi програми, зазначенi у пiдпунктах 1,2

ПУнкТу 2 цього роздiлу АнтикорупцiйноТ програми, розмiщуються у загальному вiдкритому
доступi у паперовiй таlабо електроннiй формi, а також на веб-сайтi Пiдприемства (у разi його
наявностi)

YIII. Порядок здiйснення нагляду, контролю за дотриманням
Антикорупцiйноi програми, а також оцiнки результатiв здiйснення

передбачених нею заходiв
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1. Уповноважений здiйснюе нагляд i постiйний контроль за дотриманням працiвникамио
керiвником Пiдприсмства Антикорупцiйноi програми.

2. НагляД i контроЛь за дотриманням Антикорупцiйноi програми здiйснюються
Уповноваженим у таких формах'r:

1) розгляд i реагування на повiдомлення про порушення вимог Днтикорупцiйноi
програми, вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень;

2) здiйснення планОвих та позапланОвих перевiрок дiяльностi праuiвникiв Пiдприемства
щодо виконання (реалiзацii) АнтикорупцiйноТ програми;

з) проведення експертизи органiзацiйно-розпорядчих, юридичних, виробничих та
фiнансових документiв, а також iх проектiв.

3. Якщо пiд час здiйснення нагляду або контролю за дотриманням днтикорупцiйнот
програми Уповноважений виявить ознаки порушення АнтикорупцiйноТ програми або ознаки
вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiсю правопорушення, BiH iнiцiюс перед
керiвником питання проведення внутрiшнього розслiдування у порядку,
передбаченому роздiлом ХV АнтикорупцiйноТ програми.

4. Уповноважений забезпечус органiзацiю здiйснення оцiнки результатiв впровадження
заходiв, передбачених Антикорупцiйною програмою.

ДлЯ здiйсненнЯ оцiнкИ УповноважениЙ мае правО отримувати у письмовiй формi
вiдповiдну iнформацiю вiд працiвникiв, керiвника Пiдприсмства про результати реалiзашiт
вiдповiдних заходiв.

Результати оцiнки узагаJтьнюються Уповноваженим у письмовому звiтi, який BiH складае
не рiдше нiж раз на шiсть мiсяцiв i передае керiвнику та засновникам (учасникам). Оцiнка
проводиться за критерiями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умови конфiденцiйностi iнформування Уповноваженого
працiвниками про факти порушень антикорупцiйних вимог

1. Працiвникам Пiдприсмства гарантусться конфiденцiйнiсть iх повiдомлень засновникам
(уrасникаМ), керiвниКу абО УповноваЖеномУ про виявленi ознакИ порушень Антикорупцiйноi
ПРОГРаМИ, КОРУПЦiЙНИх Чи Пов'яЗаних з корупцiею правопорушень в дiяльностi iнших
працiвникiв Пiдприсмства та повiдомлень про факти пiдбурення працiвникiв Пiдприемства до
втIиненнЯ корщrцiйНих чИ пов'язаниХ з корупцiею правопорушень.

2. Повiдомлення про виявленi ознаки порушень Антикорупцiйноi програми, а також
повiдомлення про факти пiдбурення працiвникiв Пiдприсмства до вчинен"" пърупчiйних чи
пов'язаних з корупцiею правопорушень можуть бути злiйсненi в уснiй u, п"."rовiй формi, за
допомогою каналiв 3В'язку, визначених у Антикоррrчiйнiй програмi. Повiдомлення також
можуть здiйснюватися працiвниками та посадовими особами дiлових партнерiв Пiдприемства.

КерiвниК забезпечуС цiлодобоВу роботУ вказаниХ каналiВ зв'язку та..ikнiй захист вiд
зовнiшнього втр)п{ання i витоку iнформацii.

з. Подання завiдомо неправдивих повiдомлень не допускасться. i4. Повiдомлення працiвникiв Пiдприсмства про виявлення ознак вчйнення корупцiйних
чи Itов'язаних з корупцiею цравопорушень можуть бути анонiмними,

AHoHiM"e .rо"iдоrпa""п ,rро 
""""пення 

ознак вчинення корупцiйних чи повоязаних з
корупцiею правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у н_ъому
iнформацiЯ стосуетьсЯ конкретногО працiвниКа Пiдприсмства або дiлових партнерiв
ПiдприемСтва та мiститЬ фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

5. Перевiрку iнформацii, викладеноi в повiдомленнi, здiйснюс Уповноважений, а якщо
повiдомлення стосуеться дiй самого Уповноваженого - працiвник, визначений керiвником.

6. Будь-якi. даiтi, що даютЬ можливiсть iдентифiкувати особу, яка повiдомила
уповноваженого про факти пiлбурення до вчинення корупцiйного або пов'язаного з
корупцiею правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог АнтикорупцiйноТ
програми, вчинення працiвниками чи iншими особами корупцiйних або пов'язаних з
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корупцiсю правоIIорушень, належать до конфiденцiйноi iнформацii та охороняються згiДнО З

зiжоЕом.
Уповноважений та особи, за_rrученi ним до перевiрки викладеноi у повiдомленНi

iнформацiТ, не в правi ii розголошувати.
Х. Процедурй захисту працiвникiво якi повiдомили iнформацiю про

корупцiЙне або пов'язане з корупцiею правопорушення
1. Керiвник та/або Уповноважений в межах свотх повноважень забезпечують умови для

захисту осiб, якi надають допомогу в запобiганнi, виявленнi та протидii корупuiт в

Пiдприемствi.
2, Iнформацiя про працiвника, якиЙ повiдомив про ознаки порушення вимог

Днтикорупцiйноi програми, виявJIепня ознак корупчiйного або пов'язаного з корупчiсю
правопорУшення (далi - викривач), не може бути розголошена, KpiM випалкiв, встановлених

законом.
з. Викривача не може бути звiльнено чи примушено до звiльнення, притягнуто до

дисциплiнарнот вiдповiда-пьностi чи пiддано з боку керiвництва iншим негативним заходам

впливу (переведення, атестацiя, змiна }мов працi, вiдмова в призначеннi на виЩУ пОСаДУ,

скорочення заробiтноi плати тощо) або загрозi таких заходiв впливу у зв'язку з

повiдомленням ниМ про шорушенЕя вимог антикорупчiйного законодавства таlабо вимог

Антикорупцiйноi програми,
4. У разi витоку конфiденцiйноi iнформачii про викривача керiвник ПiдприсМсТВа,

Уповноважений за заявою такого працiвника або за власною iнiцiативою повинен невiдкладно

вжити Bcix заходiв для уникнення настання негативних наслiдкiв для викривачао пов'язаних з

таким розголошенням.
5. Заходи для захисту викривача визначаються керiвникомспiльно з Уповноваженим i

впроваджуються за умови письмовоi згоди працiвника.

XI. Врегулювання кошфлiкту iHTepeciB в дiяльностi працiвникiв
Пiдприемствал,

1. Прачiвники Пiдприсмства зобов'язанi не пiзнiше настуlтного робочого дня з дати, коли

дiзналися чи повиннi були дiзнатися про наявнiсть у них реального чи потенцiйного
конфлiктУ iHTepeciB, письмово повiдомляти про це свого безпосереднього керiвника, не

""""n " дiй та не приймати рiшенЬ в умоваХ ре€}льногО конфлiктУ iHTepeciB та вжити заходiв

щодо врегулювання реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB.

У разi виникненНЯ РеаJ'IЬНОГО абО потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у керiвника
ПiдприемСтва BiH rrисьмовО повiдомлЯе прО це УповнОваженого та засновникiв(учасникiв).

у разi виникненIuI реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у Уповноваженого BiH

письмово повiдомляс про це керiвника.
2. БезпоСереднiй керiвниК особИ протягоМ двох робочих днiв пiсля отримання

повiдомлення прО наявнiстЬ у пiдлеглОТ йомУ особи реального чи поте.ftцiйного конфлiкту
iHTepeciB приймае рiшеннЯ про опооiб врегулювання конфЛiкту iHTepeciB, про що повiдомляс
працiвника.

Безпосереднiй керiвник, якому стало вiдомо про конфлiкт iHTepeciB у пiдлеГлОГО ЙОмУ

працiвника, зобов'язаний вжити передбачених законом заходiв для запобiгання та

врегулювання конфлiкту iHTepeciB (у тому числi у разi самостiйного виявлення наявного

конфлiктУ iHTepeciB у пiдлеглОi йомУ особИ без здiйсНення нею вiдповiдного повiдомлення).

з, Врегулювання конфлiкту iHTepeciB здiйснюсться за допомогою одного з

нижченаведених за*одtв :

1) усуненлiя працiвника вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи

участi в його прийняттi,
2) встановлення додаткового контролю за виконанням працlвником вlдповlдного

завдання, вчиненням ним певних дiй чи прийняггя рiшень;
З) обмеження у лбступi прачiвника до певноТ iнформачiТ;
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4) перегляд} обсягу функцiональних обов'язкiв працiвника;
5) переведення працiвника на iншу посаду;
6) звiльнення працiвника.
ПорядоК застосуваНня заходiВ врегулювання конфЛiкту iHTepeciB та його особливостi для

рiзних категорiй працiвникiв Пiдприемства встановлюються Уповноваженим.
4. Рiшення про врегулювання конфлiкту iHTepeciB У дiяльностi керiвника Пiдприемства

приймаеться .

5. Прачiвники Пiдприемства можуть самостiйно вжити заходiв щодо врегулювання
конфлiкту iHTepeciB шляхом позбавлення вiдповiдного приватного iHTepecy з наданням
пiдтвердних документiв безпосередньому керiвнику та Уповноваженому. Позбавлення
ПРИВаТНОГО iHTepecy мас виключати буль-яку можливiсть його приховування,

ХII. Порядок надання працiвникам роз'яснень та консультацiй
уrrовноваженим

1. ПрИ наявностi питанЬ щодо тлумачення окремих положень Антикорупцiйноi програми
керiвник, працiвники Пiдприемства можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням
усного чи письмового роз'яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз'яснення чи консультацii викладастьоя безпосередньо
УповноваЖеномУ (у визнаЧенi УповНоважениМ днi та години особистого прийому) або
шJшхоМ направлеНня на його iм'Я службовоТ запискИ чи надiслання на його електронну адресу
письмового звернення у довiльнiй формi.

3. Уповноважений надае усне роз'яснення пiд час особистого прийому або у письмовiй
формi - не пiзНiше'нiЖ протягоМ десятИ робочих днiв (визначаеться (встановлюеться)
Пiдприсмством) з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжиТи строк розглядУ звернення, €I"те не бiльше нiж на поять
робочиХ днiв (визНача€тьсЯ (встановлЮсться) ПiдприемСтвом), про що шисьмово iнформус
особу, яка звернулась за роз'ясненням.

4. ЯкщО пiД чаС надання роз'яснення Уповноважений виявить ознаки порушення
АнтикорУпцiйноi програмИ або ознакИ вчинення корупчiйного або пов'язаного з корупцiеrо
правопорушення, BiH iнiцiюе перед керiвником питання проведення внутрiшнього
розслiдування У порядку, передбаченому роздiлом ХV АнтикорупцiйноТ програми.

хпI. Порядок проведення перiодичного пiдвищення квалiфiкачii
працiвникiв у сферi запобiгання та виявлецня корупцiт в

Пiдприемствi
1. Пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв Пiдприсмства у сферi запобiгання та виявлення

корупцii здiйснюсться з метою надання базових знань з питань антикорупцiйного
законодаВства, пiдвИщеннЯ рiвнЯ виконаннЯ вимоГ АнтикорупцiйноТ прогРами, формування
антикорупцiйноi кульlури, а також виховання нетерпимостi до коругlцii.

2. Пiдвищення квалiфiкацii здiйснюсться вiдповiдно до затвердя{еного керiвником
Пiдприемства тематичного плану-графiка на кожне пiврiччя, який готуеiься Упов"о"i*.""r.

пiдвищення квалiфiкачii повинно передбачати як заходи для Bcix працiвникiв
пiдприемства, так i okpeMi заходи для керiвника Пiдприемства.

Тематика та форма заходiв (семiнари, лекцiТ, практик}ми, тренiнги, вебiнари тоrцо) iз
пiдвищення квалiфiкацii визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1) пропозицiй керiвника, керiвникiв структурних пiдроздiлiв;
2) резульТатiв оцiнкИ впровадження заходiв АнтикорупчiйноТ програми;
3) результатiв гrерiодичнот оцiнки корупцiйних ризикiв у лiяльностi Пiдприсмства;

4) резульТатiв внутРiшнiХ розслiдраньЗ. Витрати часу на пiдвищення квалiфiкачii у сферi
запобiгання та виявлення корупцii складають не менше трьох вiдсоткiв (визначасться
(ВСТаНОвлюсться) Пiдприемством) загального обсягу робочого часу на пiврiччя.
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4. облiк проведених заходiв iз пiдвищення квалiфiкацii у сферi запобiгання та виявлення

корупцii, а також облiк присутнiх на заходах здiйснюеться УповноважениМ.

XIV. Застосування заходiв дисциплiнарноi вiдповiдальностi до
працiвникiв, якi порушують положення Антикорупцiйноi програми

1. У разi наявностi iнформачii, Що свiдчить про ознаки порушення працiвниками вимог

Антикор5тrцiйноi програми, здiйснюються TaKi заходи :

1) призначаетьсЯ У встановленому розДiдодц-Jv Антикорупцiйноi програми порядку

внутрiшне розслiдування з метою пiдтвердження чи спростування iнформацii про ймовiрне

пор},шення;
2) за наявностi достатнiх пiдстав за результатами внутрiшнього розслlдування керlвник

накладас дисциплiнарне стягнення вiдповiдно до закону.
2. ,Щисциплiнарнi стягнення накладаються керiвником на працiвникiв Пiдприемства

вiдповiдно до норм законодавства про працю.

ХV. Порядок проведення внутрiшнiх розслiдувань
1. У разi надходжеНня повiдоМленнЯ або виявЛення ознак порушеНня АнтикорупчiйноТ

програN,{и працiвником Пiдприсмства або ознак вчинення працiвником Пiдприемства
корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень Уповноважений повiдомляс про це

керiвника, який вживае заходiв, передбачених пунктом 2 цього розлiлу,
у разi надходження повiдомлення або виявлення ознак порушення вимог

днтикорупцiйноi програми керiвником або ознак вчинення корупuiйного чи пов'язаного з

коруrчiею правопорушення Уповноважений повiдомляе про це Житомирське обласне

управлiння лiсового та мисливського господарства, яке вживас заходи, передбаченi пунктом 2

цього розлiлу.
У разi надходження повiдомлення або виявлення фактiв про вчинення Уповноваженим

корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення, порушення вимог
Днтикорупцiйноi програми керiвник повiдомляе про це труловий колектив ПiдприсмСтва i
вживас заходiв, передбачених п}т{ктом 2 цього роздiлу.

2. За 1мов, передбачених пунктом 1 цього роздiлу, керiвник зобов'язаний вжити ТаКиХ

заходiв:
1) протягом З (трьох) днiв iнiцiювати проведення внутрiшнього розслiдування З меТОЮ

пiдтвердження чи спростування iнфоомачiТ про ймовiрне порушення Антикорупцiйноi
програми або корупчiйне чи пов'язане з корупцiсю правопорушення;

2) за результатами проведення внутрiшнього розслiдування застосувати дисциплiнарне
стягнення до винних осiб, якщо для цього с пiдстави;

3) за результатами внутрiшнього розслiдрання визначити способи усунення причин i
наслiдкiв порушення, якщо таке маJIо мiсце, а також забезпечити заходи щОдо запобiганНЯ
таким лiям у майбутньому;

4) у разi виявлення ознак корупчiйного або повОязаного з корупцiсю шравопорушення, За

вчинення якого пер€дбачено адмiнiстративну або кримiнаJIьну вiдповtдальнiсть, негайно
iнформувати rrро це спецiаJrьно уповноважених суб'ектiв у сферi протидii корУпцii.

3. Внутрiшне розслiдування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена
iнформацiя стосусться конкретних осiб та мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

Внутрiшнс розслiлування призначаеться керiвником i здiйснюеться комiсiсю. ПорядоК
проведення внутрiшнiх розслiдувань, якi здiйснюються вiдповiдно до АнтикорупцiйнОТ
програми, затверджуеться керiвником.

Що склалу KoMisii обов'язково включасться Уповноважений, за винятком випадкiво коЛИ

розслiдування призНачаетьсЯ за наслiдКами виявЛення фактiв чи отримання iнформаuiТ про

вчинення Уповноважarr"' корупцiйного або пов'язаного З корупцiсю правопорушення,

порушення вимог АнтикорупцiйноТ програми.
Строк проведення розслiлування не повинен перевищувати З0 (трилuять) лнiв,


