
Преамбула  

Цiєю Антикорупцiйною програмою Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси»
(далi  -  Підприємство )  проголошує,  що її  працiвники,  посадовi  особи,  керiвник i  засновники
(учасники) у своїй внутрiшнiй дiяльностi, а також у правовiдносинах iз дiловими партнерами,
органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, керуються принципом "нульової
толерантностi" до будь-яких проявiв корупцiї i вживатимуть всiх передбачених законодавством
заходiв щодо запобiгання, виявлення та протидiї корупцiї i пов’язаним з нею дiям (практикам).

I. Загальнi положення

1.  Антикорупцiйна  програма  є  комплексом  правил,  стандартiв  i  процедур  щодо  виявлення,
протидiї та запобiгання корупцiї у дiяльностi Підприємства .
2. Антикорупцiйна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчi, нiж передбаченi Законом
України  "Про  запобiгання  корупцiї"  (далi  -  Закон)  та  Типовою антикорупцiйною програмою,
затвердженою рiшенням Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї.
3. Термiни в Антикорупцiйнiй програмi вживаються у значеннях, наведених в Законi.
4. Антикорупцiйну програму затверджено рiшенням (наказом) керiвника Підприємства  пiсля її
обговорення з працiвниками i посадовими особами Підприємства .
5. Текст Антикорупцiйної програми перебуває у постiйному вiдкритому доступi для працiвникiв,
посадових осiб Підприємства , а також для її дiлових партнерiв1.

II. Сфера застосування та коло осiб, вiдповiдальних за  реалiзацiю
Антикорупцiйної програми

1. Антикорупцiйна програма є обов’язковою для виконання усiма працiвниками Підприємства ,
включаючи  посадових  осiб  усiх  рiвнiв,  керiвника,  засновникiв  (учасникiв),  а  також для  усiх
суб’єктiв  господарської  дiяльностi  (фiлiй,  пiдроздiлiв,  дочiрнiх  пiдприємств),  над  якими вона
здiйснює контроль.
2.  Антикорупцiйна  програма  також  застосовується  Підприємствому  її  правовiдносинах  iз
дiловими  партнерами,  у  тому  числi  органами  державної  влади  та  органами  мiсцевого
самоврядування.
3.  Здiйснення  заходiв  щодо  виконання  (реалiзацiї)  Антикорупцiйної  програми  в  межах  своїх
повноважень провадять:
1) засновники (учасники) Підприємства  (далi - засновники (учасники));
2) керiвник Підприємства  (далi - керiвник);
3) посадова особа Підприємства , вiдповiдальна за реалiзацiю Антикорупцiйної програми (далi -
Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом i Антикорупцiйною програмою;
4)  посадовi  особи  Підприємства   всiх  рiвнiв  та  iншi  працiвники  Підприємства   (далi  -
працiвники).

III. Антикорупцiйнi заходи у дiяльностi Підприємства 



 
1

                                                                                                                                                     

1. Перелiк антикорупцiйних заходiв у  дiяльностi Підприємства

1. Підприємство  забезпечує розробку та вжиття заходiв, якi є необхiдними та достатнiми для
запобiгання, виявлення i протидiї корупцiї у своїй дiяльностi.
2. Антикорупцiйнi заходи включають:
1) перiодичну оцiнку корупцiйних ризикiв у дiяльностi Підприємства ;
2) антикорупцiйнi стандарти i процедури у дiяльностi Підприємства .
3. Основними антикорупцiйними стандартами i процедурами Підприємства  є2:
1)  ознайомлення  нових  працiвникiв  iз  змiстом  Антикорупцiйної  програми,  проведення
навчальних заходiв з питань запобiгання i протидiї корупцiї;
2) антикорупцiйна перевiрка дiлових партнерiв;
3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупцiйної програми;
4) критерiї обрання дiлових партнерiв Підприємства ;
5)  обмеження  щодо  пiдтримки  Підприємствомполiтичних  партiй,  здiйснення  благодiйної
дiяльностi;
6)  механiзм повiдомлення  про виявлення ознак  порушення  Антикорупцiйної  програми,  ознак
вчинення корупцiйного або пов’язаного з корупцiєю правопорушення, а також конфiденцiйнiсть
таких повiдомлень та захист викривачiв;
7) здiйснення Уповноваженим та працiвниками функцiй щодо запобiгання корупцiї;
8)  процедура  розгляду  повiдомлень  викривачiв,  включаючи  внутрiшнє  розслiдування  i
накладення дисциплiнарних стягнень;
9) норми професiйної етики та обов’язки i заборони для працiвникiв;
10) механiзми запобiгання i врегулювання конфлiкту iнтересiв;
11) обмеження щодо подарункiв;
12) нагляд i контроль за дотриманням вимог Антикорупцiйної програми.

2. Перiодична оцiнка корупцiйних ризикiв у дiяльностi Підприємства

1.  Підприємство  не  менше одного разу на рiк здiйснює внутрiшню оцiнку корупцiйних
ризикiв у своїй дiяльностi.
2. Корупцiйним ризиком є обґрунтована ймовiрнiсть настання подiї корупцiйного чи пов’язаного
з корупцiєю правопорушення або порушення вимог Антикорупцiйної програми.

3. Оцiнка корупцiйних ризикiв в Підприємствіпроводиться комiсiєю з оцiнки корупцiйних
ризикiв (далi - комiсiя).
Порядок дiяльностi та склад комiсiї затверджуються керiвником.
До складу комiсiї  входять  Уповноважений (голова комiсiї),  керiвники структурних пiдроздiлiв
Підприємства, а також iншi працiвники, визначенi керiвником за погодженням з Уповноваженим.
Пiд час проведення оцiнки корупцiйних ризикiв за iнiцiативою Уповноваженого до роботи комiсiї
без включення до її складу можуть залучатися iншi працiвники Підприємства , а також незалежнi
експерти чи спецiалiсти.
Уповноважений, з метою недопущення конфлiкту iнтересiв або необ’єктивностi у роботi комiсiї,
при  розподiлi  функцiй  мiж  членами  комiсiї  бере  до  уваги  коло  їх  посадових  обов’язкiв  в
Підприємстві.



4. Метою дiяльностi комiсiї є запобiгання, виявлення i усунення корупцiйних ризикiв у дiяльностi
засновникiв (учасникiв), керiвника та працiвникiв Підприємства .
5. Корупцiйнi ризики у дiяльностi Підприємства  подiляються на внутрiшнi та зовнiшнi.
Внутрiшнi  корупцiйнi  ризики  iдентифiкуються  в  органiзацiйно-управлiнських,  фiнансово-
господарських, кадрових, юридичних процедурах дiяльностi Підприємства .

2
Зовнiшнi корупцiйнi ризики iдентифiкуються у дiяльностi дiлових партнерiв, у тому числi органiв
державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, з якими Підприємство  перебуває у дiлових
правовiдносинах.
6.  За  результатами  iдентифiкацiї  корупцiйних  ризикiв  комiсiєю  вiдповiдно  до  порядку  її
дiяльностi здiйснюються їхнє визначення та опис, класифiкацiя за категорiями та видами.
7.  За  результатами  оцiнки  корупцiйних  ризикiв  у  дiяльностi  Підприємства   комiсiя  готує
письмовий звiт, що пiдписується членами комiсiї.
Звiт складається за формою i структурою, визначеними в порядку дiяльностi комiсiї.
Звiт за результатами оцiнки корупцiйних ризикiв подається керiвнику, засновникам (учасникам)
Підприємства  i повинен мiстити:
1)  iдентифiкованi  корупцiйнi  ризики,  а  також причини,  що  їх  породжують,  та  умови,  що  їм
сприяють;
2) оцiнку виявлених корупцiйних ризикiв;
3) пропозицiї щодо заходiв iз запобiгання, усунення (зменшення) рiвня виявлених корупцiйних
ризикiв.
Текст  звiту  надається  для  ознайомлення  працiвникам  Підприємства  ,  а  також  може  бути
оприлюднений на веб-сайтi Підприємства  (у разi його наявностi).
8.  Якщо  пiд  час  заходiв  щодо  оцiнки  корупцiйних  ризикiв  Уповноважений  виявить  факт
порушення  Антикорупцiйної  програми,  вчинення  корупцiйного  або  пов’язаного  з  корупцiєю
правопорушення, вiн iнiцiює перед керiвником питання проведення внутрiшнього розслiдування
у порядку, передбаченому роздiлом XV Антикорупцiйної програми.
9.  Підприємство  не  рiдше  нiж  один  раз  на  три  роки  повинна  проходити  зовнiшню  оцiнку
корупцiйних  ризикiв,  яку  проводять  органiзацiї,  що  надають  аудиторськi,  юридичнi  чи
консалтинговi послуги, або незалежнi експерти.
10.  За  результатами  опрацювання  звiту  внутрiшньої  та/або  зовнiшньої  оцiнки  корупцiйних
ризикiв  керiвник,  засновники  (учасники)  вживають  необхiдних  заходiв  для  запобiгання,
виявлення i протидiї корупцiї у дiяльностi Підприємства, у тому числi шляхом змiни iснуючих
антикорупцiйних стандартiв та процедур.

 2. Опис антикорупцiйних стандартiв i  процедуру дiяльностi Підприємства

1. З метою формування належного рiвня антикорупцiйної культури Уповноваженим для нових
працiвникiв,  а  також iнших осiб,  якi  дiють вiд iменi  Підприємства ,  проводиться обов’язкове
вступне ознайомлення iз положеннями Закону, Антикорупцiйної програми та пов’язаних з нею
документiв.
2.  Положення  щодо  обов’язковостi  дотримання  Антикорупцiйної  програми  включаються  до
правил внутрiшнього трудового розпорядку Підприємства , положень про структурнi пiдроздiли,
всiх  трудових  договорiв,  а  також  можуть  включатися  до  договорiв,  якi  укладаються
Підприємством .
Примiрнi  форми  антикорупцiйних  застережень  розробляються  Уповноваженим з  урахуванням
сфер дiяльностi Підприємства .
3. Дiловi партнери Підприємства  обираються згiдно з критерiями, якi базуються на прозоростi
дiяльностi, конкурентностi, якостi товарiв, робiт i послуг та надiйностi3.
4.  Критерiї  i  процедури  вiдбору дiлових  партнерiв  для  рiзних  сфер  дiяльностi  Підприємства
розробляє Уповноважений та затверджує керiвник.
5.  Уповноважений  проводить  антикорупцiйну  перевiрку4 наявних  або  потенцiйних  дiлових
партнерiв  Підприємства   з  метою  оцiнки  наявностi  корупцiйних  ризикiв.  При  цьому



Уповноважений перевiряє, чи має дiловий партнер репутацiю суб’єкта, дiяльнiсть якого пов’язана
з корупцiєю (навiть за вiдсутностi вiдповiдних судових рiшень), та чи не буде дiловий партнер
використовуватися як посередник для передачi третiм особам (або для отримання вiд третiх осiб)
неправомiрної вигоди.
Антикорупцiйна перевiрка здiйснюється вiдповiдно до вимог Антикорупцiйної програми, а також
стандартiв  для  рiзних  сфер  дiяльностi  Підприємства,  що  розробляються  та  затверджуються
Уповноваженим. Матерiали перевiрки зберiгаються не менше нiж 5 рокiв.

3
За  результатами  антикорупцiйної  перевiрки  дiлового партнера  Підприємства   Уповноважений
складає письмову рекомендацiю керiвнику.
У  разi  негативної  рекомендацiї  Уповноваженого  керiвник  для  продовження  або  початку
правовiдносин iз таким дiловим партнером має ухвалити обґрунтоване рiшення з цього питання.
6. Підприємство  (у разi вiдсутностi заборон, встановлених законодавством) може здiйснювати
внески на пiдтримку полiтичних партiй, а також здiйснювати благодiйну дiяльнiсть лише пiсля
висновку Уповноваженого про вiдсутнiсть корупцiйних ризикiв.
Уповноважений  ухвалює  висновок  протягом  10  днiв (визначається  (встановлюється)
Підприємством ) пiсля отримання всiх документiв, пов’язаних iз здiйсненням вказаних внескiв
або благодiйної дiяльностi, i направляє його керiвнику.
Благодiйна  дiяльнiсть  Підприємства   за  загальним  правилом  має  здiйснюватися  (у  разi
вiдсутностi заборон, встановлених законодавством) лише через благодiйнi органiзацiї вiдповiдно
до законодавства.

7. Здiйснення благодiйної дiяльностi Підприємства  не допускається, якщо:
1) її здiйснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рiшення органом державної
влади,  органом  мiсцевого  самоврядування  або  здiйснюється  з  метою  отримання  переваг  у
пiдприємницькiй дiяльностi;
2)  дiловий партнер або орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування наполягає на
здiйсненнi того чи iншого виду благодiйної дiяльностi через певну благодiйну органiзацiю.
Уповноважений веде реєстр здiйснених Підприємствомвнескiв на пiдтримку полiтичних партiй
та благодiйної дiяльностi. Данi в такому реєстрi пiдлягають зберiганню не менше нiж 5 рокiв.
Положення  про  порядок  ведення  вказаного  реєстру  затверджується  керiвником  за  поданням
Уповноваженого.
8.  Для  повiдомлення  працiвниками  Підприємства   про  факти  порушення  Антикорупцiйної
програми,  вчинення  корупцiйних  або  пов’язаних  з  корупцiєю  правопорушень  (далi  -
повiдомлення)  Уповноважений  розмiщує  вiдповiдну iнформацiю  на  iнформацiйних  стендах  в
примiщеннi Підприємства  та на офiцiйному веб-сайтi Підприємства  (у разi його наявностi). Така
iнформацiя повинна мiстити:
номер телефону для здiйснення повiдомлень: 098-203-28-65;
адресу електронної пошти для здiйснення повiдомлень: tgoinfo@ukr.net;

години прийому особи, яка уповноважена отримувати уснi та письмовi повiдомлення:
с 9-00 до 15-00  Понеділок, середа, п’ятниця.

Уповноважений розробляє типову форму повiдомлення.Уповноважений веде реєстр повiдомлень
про факти порушення Антикорупцiйної програми або ознак вчинення корупцiйних чи пов’язаних
з корупцiєю правопорушень. Порядок ведення вiдповiдного реєстру затверджується керiвником
за поданням Уповноваженого.

Строки i порядок розгляду Уповноваженим повiдомлень про факти порушення Антикорупцiйної
програми, вчинення корупцiйних або пов’язаних з корупцiєю правопорушень встановлюються в
положеннi, затвердженому керiвником за поданням Уповноваженого.

IV. Норми професiйної етики працiвникiв Підприємства 5



1.  Працiвники Підприємства  пiд  час  виконання своїх  функцiональних  обов’язкiв  зобов’язанi
неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведiнки або вимог кодексу етики
Підприємства  (у разi його наявностi).
2.  Працiвники  Підприємства   толерантно  i  з  повагою  ставляться  до  полiтичних  поглядiв,
iдеологiчних та релiгiйних переконань iнших осiб, а також зобов’язуються не використовувати
свої повноваження в iнтересах полiтичних партiй та/або полiтикiв.
3.  Працiвники  Підприємства   дiють  об’єктивно,  незважаючи  на  особистi  iнтереси,  особисте
ставлення до будь-яких осiб, на свої полiтичнi погляди, iдеологiчнi, релiгiйнi або iншi особистi
погляди чи переконання.
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4.  Працiвники  Підприємства   сумлiнно,  компетентно,  вчасно,  результативно  i  вiдповiдально
виконують функцiональнi обов’язки, рiшення та доручення органiв i посадових осiб, яким вони
пiдпорядкованi, пiдзвiтнi або пiдконтрольнi, а також не допускають зловживань та неефективного
використання коштiв i майна Підприємства .
5.  Працiвники  Підприємства   не  розголошують  i  не  використовують  в  iнший  спосiб
конфiденцiйну iнформацiю, що стала їм вiдома у зв’язку з виконанням своїх функцiональних
обов’язкiв, крiм випадкiв, встановлених законом.
6.  Працiвники Підприємства  ,  незважаючи  на  особистi  iнтереси,  утримуються  вiд  виконання
рiшень чи доручень керiвництва Підприємства ,  якщо вони становлять загрозу охоронюваним
законом правам,  свободам  чи  iнтересам  окремих  громадян,  юридичних  осiб,  державним  або
суспiльним iнтересам або суперечать законодавству.
7. Працiвники Підприємства  самостiйно оцiнюють правомiрнiсть наданих керiвництвом рiшень
чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разi виконання таких рiшень чи доручень.
У  разi  отримання  для  виконання  рiшень  чи  доручень,  якi  працiвник  Підприємства   вважає
незаконними або такими,  що становлять загрозу охоронюваним законом правам,  свободам чи
iнтересам окремих громадян, юридичних осiб, державним або суспiльним iнтересам, вiн повинен
негайно  в  письмовiй  формi  повiдомити  про  це  безпосереднього  керiвника,  або  керiвника
Підприємства , або її засновникiв (учасникiв) та Уповноваженого.

V. Права i обов’язки засновникiв (учасникiв) та працiвникiв (крiм Уповноваженого)

Підприємства 

1. Засновники (учасники), керiвник, працiвники та iншi особи, що дiють вiд iменi Підприємства ,
мають право6:
1) надавати пропозицiї щодо удосконалення Антикорупцiйної програми;
2) звертатися до Уповноваженого за консультацiями щодо виконання Антикорупцiйної програми
та роз’ясненнями щодо її положень.
2. Засновники (учасники), керiвник, працiвники Підприємства  зобов’язанi7:
1)  дотримуватися  вiдповiдних  вимог  Закону, Антикорупцiйної  програми  та  пов’язаних  з  нею
внутрiшнiх документiв, а також забезпечувати практичну реалiзацiю Антикорупцiйної програми;
2) виконувати свої безпосереднi обов’язки з врахуванням iнтересiв Підприємства ;
3)  невiдкладно  iнформувати  Уповноваженого,  керiвника  або  засновникiв  (учасникiв)
Підприємства   про  випадки  порушення  вимог  Антикорупцiйної  програми  (або  про  випадки
пiдбурювання до таких дiй), вчинення корупцiйних або пов’язаних з корупцiєю правопорушень
iншими працiвниками Підприємства  або iншими фiзичними або юридичними особами, з якими
Підприємство  перебуває або планує перебувати у дiлових вiдносинах;
4)  невiдкладно  iнформувати  в  порядку,  визначеному  Антикорупцiйною  програмою,  про
виникнення реального, потенцiйного конфлiкту iнтересiв;
5)  утримуватися  вiд  поведiнки,  яка може бути  розцiненою як  готовнiсть  вчинити  корупцiйне
правопорушення, пов’язане з дiяльнiстю Підприємства ;
6) не вчиняти та не брати участi у вчиненнi корупцiйних правопорушень, пов’язаних з дiяльнiстю
Підприємства .



3. Працiвникам та керiвнику Підприємства  забороняється8:
1)  використовувати  свої  службовi  повноваження  або  своє  становище  та  пов’язанi  з  цим
можливостi з метою одержання неправомiрної вигоди для себе чи iнших осiб;
2) використовувати будь-яке майно Підприємства  чи її кошти в приватних iнтересах;
3)  вимагати або отримувати будь-яку матерiальну або нематерiальну вигоду (для  себе чи для
близьких осiб) у зв’язку iз здiйсненням своїх посадових обов’язкiв, яка не передбачена трудовим
або iншим договором мiж ними та Підприємством ;
4)  органiзовувати,  бути  посередником  або  особисто  здiйснювати  будь-якi  готiвковi  або
безготiвковi платежi чи розрахунки з дiловими партнерами Підприємства , якщо такi платежi чи
розрахунки не передбаченi чинним законодавством;
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5) впливати прямо або опосередковано на рiшення працiвникiв Підприємства  з метою отримання
будь-якої  матерiальної  або  нематерiальної  вигоди  для  себе  чи  для  близьких  осiб,  яка  не
передбачена трудовим або iншим договором мiж ними та Підприємством ;
6) вчиняти будь-якi дiї, якi прямо або опосередковано пiдбурюють iнших працiвникiв, керiвника
Підприємства  до порушення вимог Закону чи Антикорупцiйної програми.
4. Пiсля звiльнення або iншого припинення спiвробiтництва з Підприємствомособi забороняється
розголошувати  або  використовувати  в  iнший  спосiб  у  своїх  iнтересах  iнформацiю
(конфiденцiйну),  яка  стала  їй  вiдома  у  зв’язку  з  виконанням  своїх  повноважень,  договiрних
зобов’язань, крiм випадкiв, встановлених законом9.
5.  Вимагання,  прохання,  одержання  подарункiв  для  себе  чи  третiх  осiб  вiд  юридичних  або
фiзичних осiб працiвниками, керiвником Підприємства  (безпосередньо або через iнших осiб) у
зв’язку  iз  виконанням  своїх  повноважень  або  своїм  становищем  та  пов’язаними  з  цим
можливостями не допускаються10.
Працiвники,  керiвник  можуть  приймати  подарунки11,  якi  вiдповiдають  загальновизнаним
уявленням про гостиннiсть (наприклад, подарунки у виглядi сувенiрної продукцiї, пригощення
їжею та  напоями,  запрошення  на  розважальнi  заходи,  вiдшкодування транспортних витрат та
проживання в готелi), крiм випадкiв, передбачених у пунктi 5 цього роздiлу, якщо вартiсть таких
подарункiв не перевищує: один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на
день прийняття подарунка одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї
особи (групи осіб) протягом року, не перевищуе двох прожиткових мінімумів, встановлених для
працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.
Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартостi подарункiв не поширюється на подарунки,
якi  відповідають  загальновизнаним  уявленням  про  гостинність,  або  даруються  близькими
особами,  одержуються  як  загальнодоступнi  знижки  на  товари,  послуги,  загальнодоступнi
виграшi, призи, премiї, бонуси.
У  разi  виявлення  подарунка,  щодо  якого  iснує  заборона  у  його  одержаннi,  у  службовому
примiщеннi,  а  також  у  разi  надходження  пропозицiї  подарунка  працiвники,  керiвник
Підприємства  зобов’язанi невiдкладно, але не пiзнiше одного робочого дня, вжити таких заходiв:
1) вiдмовитися вiд пропозицiї;
2) за можливостi iдентифiкувати особу, яка зробила пропозицiю;
3) залучити свiдкiв, якщо це можливо, у тому числi з числа працiвникiв Підприємства ;
4)  письмово  повiдомити  про  пропозицiю  Уповноваженого  та  безпосереднього  керiвника  (за
наявностi) або керiвника Підприємства .
Про виявлення майна, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунка складається акт,
який пiдписується особою, яка виявила неправомiрну вигоду або подарунок, та Уповноваженим
або її безпосереднiм керiвником чи керiвником Підприємства .
У разi якщо майно, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є
керiвником Підприємства   або  Уповноваженим,  акт  про  виявлення  такого  майна пiдписує  ця
особа або особа,  уповноважена на виконання обов’язкiв керiвника Підприємства  у  разi  його
вiдсутностi.
6.  Працiвники,  керiвник,  а  також особи,  якi  дiють  вiд  iменi  Підприємства ,  утримуються  вiд
пропозицiї  подарункiв  державним  службовцям,  народним  депутатам  України,  депутатам



мiсцевих  рад,  їх  близьким  особам,  фактичним  або  потенцiйним  дiловим  партнерам,  їх
працiвникам  або  представникам,  а  також  вiд  будь-якої  iншої  поведiнки,  яка  може  бути
розцiненою  як  готовнiсть  вчинити  корупцiйне  правопорушення,  пов’язане  з  дiяльнiстю
Підприємства .
Подарунки  можуть  бути  дозволенi  у  випадках,  коли  вони  вiдповiдають  загальновизнаним
уявленням про гостиннiсть i їх вартiсть не перевищує встановленi законом розмiри.
Загальну полiтику Підприємства  щодо пропозицiй подарункiв вiд iменi Підприємства  в рамках
загальновизнаних  уявлень  про  гостиннiсть  визначає  керiвник  iз  врахуванням  вимог
законодавства.
7. Про кожен факт пропозицiї подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних
уявлень  про  гостиннiсть  працiвники,  керiвник  Підприємства   протягом одного робочого  дня
письмово повiдомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.
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VI. Права i обов’язки Уповноваженого та пiдпорядкованих
йому працiвникiв (у разi їх наявностi)

1. Уповноважений Підприємства  призначається засновниками (учасниками) або її  керiвником
вiдповiдно до законодавства про працю та установчих документiв Підприємства .
2.  Уповноваженим  може  бути  фiзична  особа,  яка  здатна  за  своїми  дiловими  та  моральними
якостями, професiйним рiвнем, станом здоров’я виконувати вiдповiднi обов’язки.
3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявностi обставин, визначених
частиною третьою статтi 64 Закону.
4. Несумiсною з дiяльнiстю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пунктi 1 частини
першої статтi 3 Закону, а також будь-яка iнша дiяльнiсть, яка створює реальний чи потенцiйний
конфлiкт iнтересiв з дiяльнiстю Підприємства .
У разi виникнення обставин несумiсностi Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення
таких обставин зобов’язаний повiдомити про це керiвника Підприємства  з одночасним поданням
заяви про розiрвання трудового договору за власною iнiцiативою.
5.  Уповноважений  може  бути  звiльнений  з  посади  достроково  у  випадках,  передбачених
частиною п’ятою статтi 64 Закону.
Уповноважений  може  бути  звiльнений  з  посади  з  iнiцiативи  керiвника  Підприємства   або  її
засновникiв (учасникiв)за умови надання згоди Нацiональним агентством з питань запобiгання
корупцiї. Порядок надання такої згоди затверджено рiшенням Нацiонального агентства з питань
запобiгання  корупцiї  вiд  07  жовтня  2016  року N  74,  зареєстрованим  в  Мiнiстерствi  юстицiї
України 28 листопада 2016 року за N 1542/29672.
6. Про звiльнення особи з посади Уповноваженого керiвник Підприємства  письмово повiдомляє
Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї протягом двох робочих днiв та забезпечує
невiдкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.
7. Головними завданнями Уповноваженого є пiдготовка, забезпечення реалiзацiї та контроль за
здiйсненням заходiв щодо запобiгання, протидiї i виявлення корупцiї в Юридичнiй особi.
8. Уповноважений реалiзує свої права i обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцiй
Уповноважений може залучати (за згодою керiвника) iнших працiвникiв Підприємства 12.
9.  Здiйснення  Уповноваженим  своїх  функцiй  в  Підприємствіє  незалежним.  Втручання  у
дiяльнiсть  Уповноваженого  з  боку  працiвникiв,  засновникiв  (учасникiв),  керiвника,  дiлових
партнерiв Підприємства, а також iнших осiб забороняється.
Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язкiв, що не належать або виходять за межi
його повноважень, визначених Законом i Антикорупцiйною програмою, чи обмежують виконання
ним повноважень.
10. Засновники (учасники), керiвник Підприємства  зобов’язанi:
1) забезпечити Уповноваженому належнi матерiальнi та органiзацiйнi умови працi;
2)  сприяти  виконанню  Уповноваженим  функцiй,  передбачених  Законом  та  Антикорупцiйною
програмою;



3)  оперативно  реагувати  на  письмовi  та  уснi  звернення,  пропозицiї  та  рекомендацiї
Уповноваженого, наданi ним в межах реалiзацiї Антикорупцiйної програми;
4) за iнiцiативи Уповноваженого надсилати запити до органiв державної влади, органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi з  метою
отримання вiд них вiдповiдної iнформацiї та матерiалiв, необхiдних для виконання покладених на
Уповноваженого завдань.
11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний13:
1) виконувати свої функцiї об’єктивно i неупереджено;
2)  органiзовувати  пiдготовку  внутрiшнiх  документiв  Підприємства   з  питань  формування  та
реалiзацiї Антикорупцiйної програми;
3)  розробляти  i  подавати  на  затвердження  керiвника  внутрiшнi  документи  Підприємства   з
питань, передбачених Антикорупцiйною програмою;
4) забезпечувати здiйснення нагляду, контролю та монiторингу за дотриманням працiвниками,
керiвником Підприємства  Закону i Антикорупцiйної програми;
5) проводити оцiнку результатiв здiйснення заходiв, передбачених Антикорупцiйною програмою;
6) забезпечувати пiдготовку звiту про стан виконання Антикорупцiйної програми;                        7
7) забезпечувати здiйснення спiвпрацi з особами, якi  добросовiсно повiдомляють про можливi
факти  порушення  вимог  Антикорупцiйної  програми,  вчинення  корупцiйних  або  пов’язаних  з
корупцiєю правопорушень;
8) забезпечувати пiдготовку та подання керiвнику пропозицiй щодо плану проведення перевiрок
дотримання вимог Антикорупцiйної програми;
9)  брати участь  у проведеннi  перевiрок та  внутрiшнiх  розслiдувань,  якi  проводяться згiдно з
Антикорупцiйною програмою;
10) брати участь в проведеннi перiодичної оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi Підприємства
;
11) забезпечувати формування i ведення реєстрiв14:
працiвникiв  Підприємства  ,  притягнутих  до  вiдповiдальностi  за  порушення  вимог
Антикорупцiйної  програми,  вчинення  корупцiйного  правопорушення  чи  правопорушення,
пов’язаного з корупцiєю;
здiйснених Підприємствомвнескiв на пiдтримку полiтичних партiй та благодiйної дiяльностi;
проведених згiдно з Антикорупцiйною програмою антикорупцiйних перевiрок;
проведених згiдно з Антикорупцiйною програмою внутрiшнiх розслiдувань та перевiрок;
повiдомлень  про  конфлiкт  iнтересiв  та  про  порушення  вимог  Антикорупцiйної  програми,
вчинення корупцiйного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцiєю;
12) органiзовувати i проводити антикорупцiйну перевiрку дiлових партнерiв Підприємства ;
13)  забезпечувати  конфiденцiйнiсть  iнформацiї  та  захист  працiвникiв,  якi  повiдомили  про
порушення  вимог  Антикорупцiйної  програми,  вчинення  корупцiйного  правопорушення  чи
правопорушення, пов’язаного з корупцiєю;
14)  надавати  засновникам (учасникам),  керiвнику, працiвникам Підприємства   роз’яснення та
консультацiї, пов’язанi iз застосуванням Антикорупцiйної програми;
15)  забезпечувати  iнформування  громадськостi  про  здiйснюванi  Підприємствомзаходи  iз
запобiгання корупцiї;
16) брати участь у спiвпрацi з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування,
iншими  юридичними  особами,  неурядовими  та/або  мiжнародними  органiзацiями  з  питань
запобiгання корупцiї;
17) органiзовувати проведення заходiв з пiдвищення квалiфiкацiї  працiвникiв Підприємства  з
питань, пов’язаних iз запобiганням корупцiї;
18) брати участь у процедурах добору персоналу Підприємства ;
19) забезпечувати взаємодiю i координацiю мiж структурними пiдроздiлами Підприємства  щодо
пiдготовки,  забезпечення  реалiзацiї  та  контролю  за  здiйсненням  заходiв  щодо  реалiзацiї
Антикорупцiйної програми;
20) здiйснювати iншi обов’язки, передбаченi Законом, Антикорупцiйною програмою, трудовим
договором.



12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право15:
1) отримувати вiд працiвникiв, керiвника Підприємства  письмовi та уснi пояснення з питань, що
стосуються  покладених  на  нього  повноважень  (у тому числi  пiд  час  проведення  перiодичної
оцiнки  корупцiйних  ризикiв,  антикорупцiйних  перевiрок  дiлових  партнерiв,  перевiрок,
внутрiшнiх розслiдувань та експертизи);
2) отримувати вiд пiдроздiлiв Підприємства  iнформацiю та матерiали (завiренi копiї фiнансових,
бухгалтерських  та  юридичних  документiв,  внутрiшню  службову  кореспонденцiю)  стосовно
дiяльностi  Підприємства  ,  у  тому  числi  документи,  якi  стосуються  проведення  (або  участi)
закупiвель товарiв, робiт або послуг, у конкурсах тощо.
У разi необхiдностi Уповноваженому надається доступ до оригiналiв документiв, копiї яких йому
були  переданi.У  випадках  недоцiльностi  виготовлення  значної  кiлькостi  копiй  документiв
Уповноваженому за рiшенням керiвника пiдроздiлу можуть передаватися оригiнали вiдповiдних
документiв,  якi  пiдлягають  поверненню  ним  протягом  10  робочих  днiв  (визначається
(встановлюється) Підприємством )  з  дати завершення проведення ним заходу, для якого вони
витребовувалися;
3)  отримувати  проекти  фiнансових,  органiзацiйно-розпорядчих  документiв,  договорiв  для
проведення їх перевiрки на предмет наявностi корупцiйних ризикiв;
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4)  отримувати  доступ  до  складських  примiщень,  виробничих  примiщень  Підприємства  ,
проведення в них контрольних заходiв;
5) отримувати доступ до наявних в Підприємствіелектронних засобiв зберiгання i обробки даних
та  у  разi  необхiдностi  вимагати  оформлення  вiдповiдних  даних  на  засвiдченому паперовому
носiї;
6) залучати до виконання своїх функцiй за згодою керiвника працiвникiв Підприємства ;
7)  iнiцiювати  направлення  запитiв  до  органiв  державної  влади,  органiв  мiсцевого
самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй всiх форм власностi для отримання вiд них
iнформацiї та матерiалiв, пов’язаних з дiяльнiстю Підприємства ;
8) iнiцiювати питання про притягнення працiвникiв, керiвника до вiдповiдальностi, у тому числi
звiльнення iз займаних посад вiдповiдно до законодавства;
9)  звертатися  до  засновникiв  (учасникiв),  керiвника з  питань реалiзацiї  своїх  повноважень  та
виконання обов’язкiв згiдно з положеннями Антикорупцiйної програми;
10)  здiйснювати  iншi  права,  передбаченi  Законом,  Антикорупцiйною  програмою,  трудовим
договором та посадовою iнструкцiєю.

VII. Порядок звiтування Уповноваженого перед  засновниками (учасниками) Підприємства 

1. Уповноважений не рiдше нiж один раз на рiк в строки та у порядку, визначенi засновниками
(учасниками) або керiвником, готує звiт про результати виконання Антикорупцiйної програми16

(далi - Звiт).
2. Звiт повинен включати iнформацiю щодо17:
1) стану виконання заходiв, визначених Антикорупцiйною програмою;
2) результатiв впровадження заходiв, визначених Антикорупцiйною програмою;
3)  виявлених  порушень  вимог  Закону,  Антикорупцiйної  програми  та  заходiв,  вжитих  для
усунення таких порушень;
4) кiлькостi та результатiв проведених перевiрок та внутрiшнiх розслiдувань;
5)  фактiв перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцiй,  встановлення
для нього необґрунтованих обмежень, випадкiв втручання у його дiяльнiсть з боку третiх осiб;
6) наявних пропозицiй i рекомендацiй.
3.  У  разi  необхiдностi  змiст  наданого  Звiту  додатково  обговорюється  Уповноваженим  iз
засновниками (учасниками) або керiвником Підприємства .



4. Загальнi результати виконання Антикорупцiйної програми, зазначенi у пiдпунктах 1, 2 пункту 2
цього  роздiлу  Антикорупцiйної  програми,  розмiщуються  у  загальному  вiдкритому  доступi  у
паперовiй та/або електроннiй формi, а також на веб-сайтi Підприємства  (у разi його наявностi).

VIII. Порядок здiйснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупцiйної
програми, а також оцiнки результатiв здiйснення передбачених нею заходiв

1.  Уповноважений  здiйснює  нагляд  i  постiйний  контроль  за  дотриманням  працiвниками,
керiвником Підприємства  Антикорупцiйної програми.
2. Нагляд i контроль за дотриманням Антикорупцiйної програми здiйснюються Уповноваженим у
таких формах18:
1)  розгляд  i  реагування  на  повiдомлення  про  порушення  вимог  Антикорупцiйної  програми,
вчинення корупцiйних або пов’язаних з корупцiєю правопорушень;
2) здiйснення планових та позапланових перевiрок дiяльностi працiвникiв Підприємства  щодо
виконання (реалiзацiї) Антикорупцiйної програми;
3)  проведення  експертизи  органiзацiйно-розпорядчих,  юридичних,  виробничих  та  фiнансових
документiв, а також їх проектiв.
3. Якщо пiд час здiйснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупцiйної програми
Уповноважений  виявить  ознаки  порушення  Антикорупцiйної  програми  або  ознаки  вчинення
корупцiйного  або  пов’язаного  з  корупцiєю  правопорушення,  вiн  iнiцiює  перед  керiвником
питання  проведення  внутрiшнього  розслiдування  у  порядку,  передбаченому  роздiлом  XV
Антикорупцiйної програми.                                                                                                                      9

4. Уповноважений забезпечує органiзацiю здiйснення оцiнки результатiв впровадження заходiв,
передбачених Антикорупцiйною програмою.
Для  здiйснення  оцiнки  Уповноважений  має  право  отримувати  у  письмовiй  формi  вiдповiдну
iнформацiю  вiд  працiвникiв,  керiвника  Підприємства   про  результати  реалiзацiї  вiдповiдних
заходiв.
Результати оцiнки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звiтi, який вiн складає не рiдше
нiж раз на шiсть мiсяцiв i передає керiвнику та засновникам (учасникам). Оцiнка проводиться за
критерiями, визначеними Уповноваженим.

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

1.  Працiвникам  Підприємства   гарантується  конфiденцiйнiсть  їх  повiдомлень  засновникам
(учасникам),  керiвнику або Уповноваженому про виявленi  ознаки  порушень  Антикорупцiйної
програми,  корупцiйних  чи  пов’язаних  з  корупцiєю  правопорушень  в  дiяльностi  iнших
працiвникiв Підприємства  та повiдомлень про факти пiдбурення працiвникiв Підприємства  до
вчинення корупцiйних чи пов’язаних з корупцiєю правопорушень.
2.  Повiдомлення  про  виявленi  ознаки  порушень  Антикорупцiйної  програми,  а  також
повiдомлення  про факти  пiдбурення працiвникiв  Підприємства   до  вчинення корупцiйних  чи
пов’язаних з корупцiєю правопорушень можуть бути здiйсненi в уснiй чи письмовiй формi, за
допомогою каналiв зв’язку, визначених у Антикорупцiйнiй програмi. Повiдомлення також можуть
здiйснюватися працiвниками та посадовими особами дiлових партнерiв Підприємства .
Керiвник забезпечує цiлодобову роботу вказаних каналiв зв’язку та їхнiй захист вiд зовнiшнього
втручання i витоку iнформацiї.
3. Подання завiдомо неправдивих повiдомлень не допускається.
4.  Повiдомлення  працiвникiв  Підприємства   про  виявлення  ознак  вчинення  корупцiйних  чи
пов’язаних з корупцiєю правопорушень можуть бути анонiмними.



Анонiмне повiдомлення про виявлення ознак вчинення корупцiйних чи пов’язаних з корупцiєю
правопорушень  може  бути  розглянуто  лише  у  випадку,  коли  наведена  у  ньому  iнформацiя
стосується  конкретного  працiвника  Підприємства   або  дiлових  партнерiв  Підприємства   та
мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.
5.  Перевiрку  iнформацiї,  викладеної  в  повiдомленнi,  здiйснює  Уповноважений,  а  якщо
повiдомлення  стосується  дiй  самого  Уповноваженого  -  працiвник,  визначений  засновниками
(учасниками) або керiвником.
6. Будь-якi данi, що дають можливiсть iдентифiкувати особу, яка повiдомила Уповноваженого про
факти пiдбурення до вчинення корупцiйного або пов’язаного з корупцiєю правопорушення або
про виявлення ознак порушення вимог Антикорупцiйної програми, вчинення працiвниками чи
iншими  особами  корупцiйних  або  пов’язаних  з  корупцiєю  правопорушень,  належать  до
конфiденцiйної iнформацiї та охороняються згiдно з законом.
Уповноважений та особи, залученi ним до перевiрки викладеної у повiдомленнi iнформацiї, не в
правi її розголошувати.

X. Процедури захисту працiвникiв, якi повiдомили iнформацiю про
корупцiйне або пов’язане з корупцiєю правопорушення

1. Керiвник та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту
осiб, якi надають допомогу в запобiганнi, виявленнi та протидiї корупцiї в Юридичнiй особi.
2.  Iнформацiя про працiвника, який повiдомив про ознаки порушення вимог Антикорупцiйної
програми, виявлення ознак корупцiйного або пов’язаного з корупцiєю правопорушення (далi -
викривач), не може бути розголошена, крiм випадкiв, встановлених законом.
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3. Викривача не може бути звiльнено чи примушено до звiльнення, притягнуто до дисциплiнарної
вiдповiдальностi чи пiддано з боку керiвництва iншим негативним заходам впливу (переведення,
атестацiя, змiна умов працi, вiдмова в призначеннi на вищу посаду, скорочення заробiтної плати
тощо) або загрозi  таких заходiв впливу у зв’язку з повiдомленням ним про порушення вимог
антикорупцiйного законодавства та/або вимог Антикорупцiйної програми.
4.  У  разi  витоку  конфiденцiйної  iнформацiї  про  викривача  керiвник  Підприємства  ,
Уповноважений за заявою такого працiвника або за власною iнiцiативою повинен невiдкладно
вжити всiх заходiв для уникнення настання негативних наслiдкiв для викривача, пов’язаних з
таким розголошенням.
5.  Заходи  для  захисту  викривача  визначаються  засновниками  (учасниками)  або  керiвником19

спiльно з Уповноваженим i впроваджуються за умови письмової згоди працiвника.

XI. Врегулювання конфлiкту iнтересiв в  дiяльностi працiвникiв Підприємства 20

1.  Працiвники  Підприємства   зобов’язанi  не  пiзнiше  наступного  робочого  дня  з  дати,  коли
дiзналися чи повиннi були дiзнатися про наявнiсть у них реального чи потенцiйного конфлiкту
iнтересiв, письмово повiдомляти про це свого безпосереднього керiвника, не вчиняти дiй та не
приймати рiшень в умовах реального конфлiкту iнтересiв та вжити заходiв щодо врегулювання
реального або потенцiйного конфлiкту iнтересiв.
У разi виникнення реального або потенцiйного конфлiкту iнтересiв у керiвника Підприємства  вiн
письмово повiдомляє про це Уповноваженого та засновникiв(учасникiв).
У  разi  виникнення  реального  або  потенцiйного  конфлiкту  iнтересiв  у  Уповноваженого  вiн
письмово повiдомляє про це керiвника.
2. Безпосереднiй керiвник особи протягом двох робочих днiв пiсля отримання повiдомлення про
наявнiсть  у  пiдлеглої  йому  особи  реального  чи  потенцiйного  конфлiкту  iнтересiв  приймає
рiшення про спосiб врегулювання конфлiкту iнтересiв, про що повiдомляє працiвника.
Безпосереднiй  керiвник,  якому  стало  вiдомо  про  конфлiкт  iнтересiв  у  пiдлеглого  йому
працiвника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходiв для запобiгання та врегулювання



конфлiкту iнтересiв (у тому числi у разi самостiйного виявлення наявного конфлiкту iнтересiв у
пiдлеглої йому особи без здiйснення нею вiдповiдного повiдомлення).
3.  Врегулювання  конфлiкту  iнтересiв  здiйснюється  за  допомогою  одного  з  нижченаведених
заходiв:
1) усунення працiвника вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi  в
його прийняттi;
2)  встановлення  додаткового  контролю  за  виконанням  працiвником  вiдповiдного  завдання,
вчиненням ним певних дiй чи прийняття рiшень;
3) обмеження у доступi працiвника до певної iнформацiї;
4) перегляду обсягу функцiональних обов’язкiв працiвника;
5) переведення працiвника на iншу посаду;
6) звiльнення працiвника.
Порядок застосування заходiв врегулювання конфлiкту iнтересiв та його особливостi для рiзних
категорiй працiвникiв Підприємства  встановлюються Уповноваженим.
4.  Рiшення  про  врегулювання  конфлiкту  iнтересiв  у  дiяльностi  керiвника  Підприємства
приймається засновниками (учасниками).
5. Працiвники Підприємства  можуть самостiйно вжити заходiв щодо врегулювання конфлiкту
iнтересiв  шляхом  позбавлення  вiдповiдного  приватного  iнтересу  з  наданням  пiдтвердних
документiв  безпосередньому керiвнику та  Уповноваженому. Позбавлення  приватного iнтересу
має виключати будь-яку можливiсть його приховування.

XII. Порядок надання працiвникам роз’яснень та консультацiй Уповноваженим
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1.  При  наявностi  питань  щодо  тлумачення  окремих  положень  Антикорупцiйної  програми
засновники  (учасники),  керiвник,  працiвники  Підприємства   можуть  звернутися  до
Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.
2.  Суть  звернення  щодо  надання  роз’яснення  чи  консультацiї  викладається  безпосередньо
Уповноваженому (у визначенi Уповноваженим днi та години особистого прийому) або шляхом
направлення  на  його  iм’я  службової  записки  чи  надiслання  на  його  електронну  адресу
письмового звернення у довiльнiй формi.
3. Уповноважений надає усне роз’яснення пiд час особистого прийому або у письмовiй формi - не
пiзнiше нiж протягом 30 робочих днiв (визначається (встановлюється) Підприємством )  з  дня
отримання запиту.
Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не бiльше нiж на 15 робочих
днiв  (визначається  (встановлюється)  Підприємством ),  про що  письмово  iнформує  особу, яка
звернулась за роз’ясненням.
4.  Якщо  пiд  час  надання  роз’яснення  Уповноважений  виявить  ознаки  порушення
Антикорупцiйної  програми  або  ознаки  вчинення  корупцiйного  або  пов’язаного  з  корупцiєю
правопорушення, вiн iнiцiює перед керiвником питання проведення внутрiшнього розслiдування
у порядку, передбаченому роздiлом XV Антикорупцiйної програми.

XIII. Порядок проведення перiодичного пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв
у сферi запобiгання та виявлення корупцiї в Юридичнiй особi

1. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Підприємства  у сферi запобiгання та виявлення корупцiї
здiйснюється  з  метою  надання  базових  знань  з  питань  антикорупцiйного  законодавства,



пiдвищення  рiвня  виконання  вимог  Антикорупцiйної  програми,  формування  антикорупцiйної
культури, а також виховання нетерпимостi до корупцiї.
2. Пiдвищення квалiфiкацiї здiйснюється вiдповiдно до затвердженого керiвником Підприємства
тематичного плану-графiка на кожне пiврiччя, який готується Уповноваженим.
Пiдвищення квалiфiкацiї повинно передбачати як заходи для всiх працiвникiв Підприємства , так
i окремi заходи для керiвника та/або засновникiв (учасникiв) Підприємства .
Тематика та форма заходiв (семiнари, лекцiї, практикуми, тренiнги, вебiнари тощо) iз пiдвищення
квалiфiкацiї визначаються Уповноваженим з урахуванням:
1) пропозицiй керiвника, засновникiв (учасникiв), керiвникiв структурних пiдроздiлiв;
2) результатiв оцiнки впровадження заходiв Антикорупцiйної програми;
3) результатiв перiодичної оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi Підприємства ;
4) результатiв внутрiшнiх розслiдувань;
5) звiту Уповноваженого перед засновниками (учасниками).
3. Витрати часу на пiдвищення квалiфiкацiї у сферi запобiгання та виявлення корупцiї складають
не менше 12 годин загального обсягу робочого часу на пiврiччя.
4.  Облiк  проведених  заходiв  iз  пiдвищення  квалiфiкацiї  у  сферi  запобiгання  та  виявлення
корупцiї, а також облiк присутнiх на заходах здiйснюється Уповноваженим.

XIV. Застосування заходiв дисциплiнарної вiдповiдальностi до 
працiвникiв, якi порушують положення Антикорупцiйної програми

1.  У  разi  наявностi  iнформацiї,  що  свiдчить  про  ознаки  порушення  працiвниками  вимог
Антикорупцiйної програми, здiйснюються такi заходи:
1) призначається у встановленому роздiлом XV Антикорупцiйної програми порядку внутрiшнє
розслiдування з метою пiдтвердження чи спростування iнформацiї про ймовiрне порушення;
2) за наявностi достатнiх пiдстав за результатами внутрiшнього розслiдування керiвник накладає
дисциплiнарне стягнення вiдповiдно до закону.
2. Дисциплiнарнi стягнення накладаються керiвником на працiвникiв Підприємства  вiдповiдно
до норм законодавства про працю.                                                                                                        12

XV. Порядок проведення внутрiшнiх розслiдувань

1. У разi надходження повiдомлення або виявлення ознак порушення Антикорупцiйної програми
працiвником Підприємства   або  ознак  вчинення працiвником Підприємства   корупцiйних або
пов’язаних  з  корупцiєю  правопорушень  Уповноважений  повiдомляє  про  це  керiвника,  який
вживає заходiв, передбачених пунктом 2 цього роздiлу.
У  разi  надходження  повiдомлення  або  виявлення  ознак  порушення  вимог  Антикорупцiйної
програми  керiвником  або  ознак  вчинення  корупцiйного  чи  пов’язаного  з  корупцiєю
правопорушення  Уповноважений  повiдомляє  про  це  засновникiв  (учасникiв),  якi  вживають
заходiв, передбачених пунктом 2 цього роздiлу.
У  разi  надходження  повiдомлення  або  виявлення  фактiв  про  вчинення  Уповноваженим
корупцiйного або пов’язаного з корупцiєю правопорушення, порушення вимог Антикорупцiйної
програми керiвник повiдомляє про це засновникiв (учасникiв) Підприємства  i вживає заходiв,
передбачених пунктом 2 цього роздiлу.
2. За умов, передбачених пунктом 1 цього роздiлу, засновники (учасники), керiвник зобов’язанi
вжити таких заходiв:
1)  протягом  10  днiв  (визначається  (встановлюється)  Підприємством)  iнiцiювати  проведення
внутрiшнього розслiдування з метою пiдтвердження чи спростування iнформацiї про ймовiрне
порушення  Антикорупцiйної  програми  або  корупцiйне  чи  пов’язане  з  корупцiєю
правопорушення;



2) за результатами проведення внутрiшнього розслiдування застосувати дисциплiнарне стягнення
до винних осiб, якщо для цього є пiдстави;
3) за результатами внутрiшнього розслiдування визначити способи усунення причин i наслiдкiв
порушення, якщо таке мало мiсце, а також забезпечити заходи щодо запобiгання таким дiям у
майбутньому;
4)  у  разi  виявлення  ознак  корупцiйного  або  пов’язаного  з  корупцiєю  правопорушення,  за
вчинення  якого  передбачено  адмiнiстративну  або  кримiнальну  вiдповiдальнiсть,  негайно
iнформувати про це спецiально уповноважених суб’єктiв у сферi протидiї корупцiї.
3. Внутрiшнє розслiдування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена iнформацiя
стосується конкретних осiб та мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.
Внутрiшнє  розслiдування  призначається  керiвником  i  здiйснюється  комiсiєю.  Порядок
проведення внутрiшнiх розслiдувань, якi здiйснюються вiдповiдно до Антикорупцiйної програми,
затверджується керiвником.
До  складу  комiсiї  обов’язково  включається  Уповноважений,  за  винятком  випадкiв,  коли
розслiдування  призначається  за  наслiдками  виявлення  фактiв  чи  отримання  iнформацiї  про
вчинення  Уповноваженим  корупцiйного  або  пов’язаного  з  корупцiєю  правопорушення,
порушення вимог Антикорупцiйної програми.
Строк  проведення  розслiдування  не  повинен  перевищувати  20  днiв  (визначається
(встановлюється)  Підприємством).
Матерiали проведених внутрiшнiх розслiдувань зберiгаються в архiвi Уповноваженого не менше
5 рокiв.
У  разi  якщо  за  результатами  внутрiшнього  розслiдування  на  Уповноваженого  накладається
дисциплiнарне  стягнення,  про  це  письмово  повiдомляється  Нацiональне  агентство  з  питань
запобiгання корупцiї у дводенний строк з дати його накладення.

XVI. Порядок внесення змiн до Антикорупцiйної програми

1.  Керiвник  Підприємства   забезпечує  органiзацiю  механiзмiв  зворотного  зв’язку  та  iншi
внутрiшнi  процеси,  спрямованi  на  пiдтримку  та  постiйне  вдосконалення  Антикорупцiйної
програми.
2. Змiст Антикорупцiйної програми може бути переглянутий за результатами:
1) звiту про оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi Підприємства ;                                              13
2) здiйснення нагляду i  контролю за дотриманням Антикорупцiйної програми, а також оцiнки
результатiв здiйснення передбачених нею заходiв;
3) аналiзу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язкiв;
4)  проведення  Уповноваженим  анкетування,  обговорення  та  консультацiй  iз  працiвниками,
керiвником,  засновниками  (учасниками)  Підприємства  ,  а  також  з  дiловими  партнерами
Підприємства  щодо удосконалення Антикорупцiйної програми.
3. Iнiцiатором внесення змiн до Антикорупцiйної програми може бути Уповноважений, а також
засновники (учасники), керiвник, працiвники Підприємства .
4.  Пропозицiї  щодо внесення змiн до Антикорупцiйної програми подаються Уповноваженому,
який  їх  вивчає  та  систематизує.  Раз  на  рiк  Уповноважений  надає  керiвнику  узагальнення
пропозицiй  щодо  внесення  змiн  до  Антикорупцiйної  програми,  якi  надiйшли,  та  надає  свої
рекомендацiї щодо їх врахування або вiдхилення21.
5.  Керiвник, отримавши вiд Уповноваженого узагальнення пропозицiй щодо внесення змiн до
Антикорупцiйної програми, iнiцiює проведення їх вiдкритого обговорення трудовим колективом
та засновниками (учасниками).
У  випадках,  коли  засновники  (учасники)  або  Уповноважений  наполягають  на  термiновому
внесеннi  певних  змiн  до  Антикорупцiйної  програми,  керiвник  у  найкоротший  строк,  але  не
пiзнiше  10  днiв  з  дати  надходження  таких  пропозицiй,  iнiцiює  проведення  вiдповiдного
обговорення.



6.  У результатi  схвалення пропозицiй  засновниками (учасниками)  та  працiвниками (трудовим
колективом)  Підприємства   керiвник  своїм  наказом  затверджує  вiдповiднi  змiни  до
Антикорупцiйної програми, якi є її невiд’ємною частиною.
__________ 
Примiтки:
1 У цьому пунктi вказуються спосiб та мiсце розмiщення тексту Антикорупцiйної програми у
паперовiй та/або електроннiй формi, а також на веб-сайтi Підприємства . 
2 Підприємство  може визначити додатковi антикорупцiйнi стандарти i процедури, опис яких
повинен мiститися в Антикорупцiйнiй програмi. 
3 Підприємство  може визначити додатковi принципи вiдбору дiлових партнерiв, зважаючи на
специфiку своєї дiяльностi. 
4 Підприємство   може  визначити  основнi  критерiї  проведення  антикорупцiйної  перевiрки
дiлових партнерiв, порядок її проведення. 
5 Підприємство   має  врахувати  специфiку  своєї  дiяльностi  та  зазначити  додатковi  норми
професiйної етики працiвникiв. 
6 Підприємство  може зазначити додатковi права, зважаючи на специфiку своєї дiяльностi. 
7 Підприємство  може зазначити додатковi обов’язки, зважаючи на специфiку своєї дiяльностi. 
8 Підприємство  може зазначити додатковi заборони, зважаючи на специфiку своєї дiяльностi,
у  тому  числi  заборону  працiвникам  займатися  будь-якою  дiяльнiстю,  яка  може  скласти
конкуренцiю Підприємству. 
9 Підприємство  може зазначити додатковi обмеження для осiб пiсля звiльнення або припинення
дiяльностi, зважаючи на специфiку своєї дiяльностi. 
10 Підприємство може визначити додатковi випадки, коли одержання подарункiв є забороненим.
11 Подарунки, одержанi керiвником або працiвниками, як подарунки державним або комунальним
пiдприємствам, установам чи органiзацiям, є вiдповiдно державною або комунальною власнiстю
i передаються органу, пiдприємству, установi чи органiзацiї у порядку, визначеному постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2011 року N 1195 "Про затвердження Порядку
передачi  дарункiв,  одержаних  як  подарунки  державi,  Автономнiй  Республiцi
Крим,територiальнiй громадi, державним або комунальним установам чи органiзацiям". 
12 У разi створення окремого структурного пiдроздiлу Уповноваженого пункт 8 роздiлу VI має
бути  сформульований  таким  чином:  "8.  Уповноважений  реалiзує  свої  права  i  обов’язки
безпосередньо.  До  виконання  своїх  функцiй  Уповноважений  може  залучати  працiвникiв
пiдпорядкованого  йому  структурного  пiдроздiлу,  а  також  (за  згодою  керiвника)  iнших
працiвникiв  Підприємства.  Структурний  пiдроздiл  Уповноваженого  створюється  та
лiквiдовується наказом керiвника. Працiвники структурного пiдроздiлу призначаються на посади
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та  звiльняються  з  посад  (у  разi  розiрвання  трудового  договору  з  iнiцiативи  керiвника
Підприємства  або її засновникiв (учасникiв)) за згодою Уповноваженого.". 
13 Підприємство  може визначити додатковi обов’язки Уповноваженого, зважаючи на специфiку
своєї дiяльностi. 
14 Може бути зазначено назву iнших, нiж зазначенi у перелiку, реєстрiв, якщо Антикорупцiйною
програмою передбачено їх ведення Уповноваженим. 
15 Підприємство  може визначити додатковi права Уповноваженого, зважаючи на специфiку
своєї дiяльностi. 
16 У разi  наявностi Уповноважених у суб’єктах господарської дiяльностi (фiлiях,  пiдроздiлах,
дочiрнiх  пiдприємствах),  над  якими  Підприємство   здiйснює  контроль,  Уповноважений
забезпечує пiдготовку зведеного Звiту. 



17 Підприємство  може визначити додаткову iнформацiю, яка має мiститися у Звiтi, зважаючи
на специфiку своєї дiяльностi. 
18 Підприємство   може  визначити  порядок  здiйснення  планових  та  позапланових  перевiрок
дiяльностi  працiвникiв  Підприємства ,  порядок проведення експертизи документiв,  а  також
додатковi форми нагляду i контролю за дотриманням Антикорупцiйної програми, зважаючи на
специфiку своєї дiяльностi. 
19 Підприємство   може  визначити  перелiк  заходiв  для  захисту  викривача  та  порядок  їх
застосування. 
20 Підприємство  може встановити додатковi вимоги, зважаючи на специфiку своєю дiяльностi,
зокрема,  щорiчну  добровiльну  подачу  працiвниками  декларацiї  про  вiдсутнiсть  конфлiкту
iнтересiв. 
21 Змiни до Антикорупцiйної програми не можуть встановлювати стандарти та вимоги нижчi,
нiж передбаченi Законом та Типовою антикорупцiйною програмою.

15


