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лнтикорупцlинА
ТОl}АРИСТRА З ОБМЕЖЕНОIО

ВIДПОВIДАЛЪНIСТtО
(коНСТРУкТИRнI ТЕхНtоЛоГIi)) €ДРП оУ 42205895

[Iреамбу"llа

IJiею Антикорупцiйtrою програм()Iо ,говАриство з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬI,{IСТЮ (КОFIСТРУКТИВ[{I ТЕХНОЛОГIi)) (zta;ri - Юридична особа)
проголоLLlус, п.(о ii працiвники, llосадовi особи, ксрiвrlик i засttовники (учасники) у своiй
внутрiruнiй дiяльнос,гi, а також у правовiцносинах iз дiловими партнерами, орга[Iами
лержавttоi вJIади, органами MiclleBot,o самовря/]уваIII]я, керуIо,гься IlринtlиIIом Ktly.llboBoT
To:lepaHTttocTi> до будl,-яких проявiв коругrltiТ i вжива,гиму,гь Bcix передба,-lених
законо/lавсl,вом заходiв пtоztо запобiгання, ]виявJ]еI]tIя та протидlii корупltiТ i поlз'язаним з
Heto дiям (практ,икам).

I. Зага"цьнi по.ltоженIIя

1. АrrтикоРУпцiйна програма € KoMIIJleKcoM правиJI, стандартiв i rlроцедур щодо
вияl]лення, протидlii та запобiганI{я коруllцii у дiяльнос.гi IОридlичноТ особи.

2. АнтикоруItrtiйна програма встановлюс с,[андар,ги та вимоги tIe lлитtчi. Itiltc
передбачеНi ЗаконоМ Украiни кIIро запобiгатлtlя корупllil> (далi - Закон) та J'иповокl
ан1,икорупцiйtlою програмоIо, за,гверltжеIIоIl:) рilпенням НаlIiоналыtого аге[Iтства з lIиTaHb
запобiгаltня корупuii.

3. 'rермiни в Днт,икоруптliйнiй програмi вживак)ться у зIIаченI{ях, IIаведеFIих в Закотti.

4. Антикорупlliйну rIрограму затвер/lжс)лtо рiшеtltlям (наказом) керiвника Юри2lичноТ
особи ltiс.ltя i-i обговореIiIrя :] I]раllillttиками i посадовими особами Юри!ичlrоl особи.

5. ]'екст АrrтикоруllцiйноТ rIрограми rtерсбувас у tltlстiйному вiдкритому дос,rуlti 71.1tя
працiвниКiв, посалоВих осiб Юридичноi особи, а також .l_tля iT дiлових пар.гнерiв'.

II. СфеРа застосУваIltIЯ т,а колО rrсiб, вiлповiЛальниХ за реалiзацiк)
АllтикоруlIttiй Hoi rIpot.paM и

1. Анr,икоРУгrЦiйна програма с обов'язковоIо ллrI викоIIаIIFIя yciMa праlцiвниками
IОридичноТ особи, вклIоI{аIочи посадови)( осiб ycix piBttiB, n.piun"nu, засновl.tикiв
(УЧаСНИКiВ), а'ГаКОХt 71.1tЯ Ycix суб'ск,l,ilз I,осrIоДарськоi дtiяльнос,гi (фiлiй, rriдроздiлiв, 71очiрнiх
пiдllриемстtз), над якими вона здiйсFIюс коIIтроль.

2. Анr,икоругlltiйна IIрограма також застосовусться IОри2lичrrоло особою у ii
правовiдносинах iз /li.ttовими партнерами, у ,гому чисJti оргаriами державllоi вла2lи та
органами мiсl1еtзого самоl}рядуваI{ ItrI.

З, Здtiйсrrеrtttя захо/Iiв lrlодо викоIlаIIIlя (реа;riзаrriТ) Ан,гикорУrrЦiйноТ прOграми I} м,сжах
своТх повноважснь проRа/lяl.ь :

1) засновIlИки (у,rасIlИки) IОри2цичtlоТ особи (.rla-lri - засtIовI{ики (учасники));



2) керiвник Юридичноi особи (далi - керiвник);

З) посадова особа IОридичtlоТ особи, вiдгrовiдальI;а :]а реаriзацiю Антикорупrr,iйноi
ПроГраМи (далi - УповповахiениЙ), праLвовий статус якоТ визначаеться Законом i
Антикорупцiйноrо програмою ;

4) посадовi особи ЮридичноТ особи Bcix piBrriB та iншi працiвники ЮридичIlоi особи
(далi - працiвники).

III. Антикоруlllцiйrli захоllи 1, 7цiяllьlrос,гi IОриличноi особи

1. l lepe"ll iK а ll,ги кору ll цiй II их захоlцiв у дiя.lI brtocT,i IОрили ч поi
особи

1. IОРидична особа забезпечус розробку та вжиття заходiв, якi с необхiднипли та
ДОСТатнiми лля запобiгання, ]}иявJIення i про,гидii корупцii у своiй дiяllьностi.

2. Аrrтикорупцiйнi заходи вкJIючаIоть:

1) перiодичну оцil,tку корупцiйних ризил:iв у дiяльностi ЮриличtrоТ особи;

2) анr'икорупцiйнi стаIrдарти i проrlедlурt,t у ltiялыtос,гi Юри2lичttоТ особи.

З. Осltовними аI,Iтикорупцiйrlими стандартами i процедурами lС)ридичноi особи е,:

1) ОЗнаЙомЛення IIових працiвItикiв iз зп,tiс,гом АнтиtсоругIцiйrrоТ програми, провеl{ення
Itавчальних захо;liв з питань запобiгання i про.гидii корупцiТ;

2) антикоругrцiйна переlзiрка дiлових пар,гнерiв;

3) по.llоltеtlIIя lцодо обоlз'язкового дотримання АнтикорупrliйIтоТ ltрограми;

4) критерii обрання дiлоlзих гrартнерiв IС)ридичrrоТ особи;

5) обмеження Lцодо пiдцтримки IОридlичною особою полiтичних партiй, здiйсItення
благодiйноТ дiяльностi ;

6) механiзм повiдомлення про виявленнrI озIIак порушення Антикорупшiйноi процрами,
ознак вчинеI]FIя коруlrцiйного або поt]'яза]{ого з коруrtцiсtо правоllорушення, а також
конфi,ценцiйнiсть таких повiдомлень,I,а захи(:т викривачiв;

7) злiйснеltгtя Уповtlо]]ажеI{им ,га ltраrliвttиками функцiй rцодо запобiгання корулllii;

8) процедУра розгляДу повiдомЛеItь викt)иВачiв, вкзltОчаюLIи внутрitлtlс розслiдуваLння i
FIакладення дисциплiнарних с.гягнеIIь;

9) норми професiйноТ етики та обов'язкl.t i заборони дJIя працiвI-tикiв;

1 0) механiзми заlrобil-ання i l]реI,улIоваrlня конфлiк.гу irl.гересiв;

11) обмежеIlня lцоlцо подарункiв;

l2) нагляД i KoHTpo.ttb за дотриманням tsрtмог Антикорупlдiйноi програми.

2. Перiо2IичIIа оцiнка коруlIцiйних ризикiв у /цiяльlлос.гi
IОри,rlичtllоТ особи

1, Юри2lична особа не MeHI[Ie одногl] разу на piK злiйсrtюс BHyTpirrrHro оlцiнку
корупцiйних ризикiв у своТй лiя:rьностi



9. ЮРИЛИЧНа ОСоба не рiдше нiлt один ]эаз на три роки IIовиIIна проходити зовнilпнrо
оцiнку корупцiйних ризикiв, яку проволять органiзацiТ, ш\о надають ауl(и,tорськi, tоридичtli
чи консаJI,гинговi послуги, або незалехttli експерти.

10. За резуJIьтатами оrIраIIIовання звiту BltyTpilttHboi ,гаlабо зовнiшtrьоТ оцiнки
корупrliйrrих ризикiв керiвItик, засItовники (учасrtики) вживаlоть необхiдгlих захо/liI] дJIя
запобiганttя, виявJIення i llротидii корупцiт у дiяз,tьностi Юридичнот особи, у тому чис.lti
шJIяхом змiни iсIIуючих антикорупцiйних стандартiв та 1lроl(едур.

3. Опис аIIтикорупlцiйних стаIIдар,гiв i llроцедуру лiя.llьностi
IОриди.lноi особи

1. З метою формування належного рiвtля антикорупцiйrrоi куJIьтури Уповноваж:еIIим
дJIя tIових праlдiвttикiв, а ,гакоiк iнпtих осiб, якi дitоть вiдц iMeHi IОридичноТ особи,
проl]одиться обов'язкове BcTyIlHe ознайомJIеIIня iз полоrкеннями Закону, Ан,гикоруtrlliiйноТ
lIрограми та пов'язаних з llelo l1oKyMeHTiB.

2, ПолоlсеlIня LIIодо обов'язковост.i l(отримання АнтикорупцiйноТ програми
вкJIIочаютJ,ся до правиJ] вltутрiпttlього трtщсвого розпорялку Юридичноi особи, поJIожень
IIро cTpyкTypHi пiztроз.ttiли, Bcix тру/tових догоlзорiв, а також можуть вкJI}очати()я /lo
7_1оговорiв, якi ук:lадцаIоться IОридичноtо особою.

11римiрнi форми антикоруrIltiйt,tих застсрежень розробляю,гься Уповttоважеtrим з

урахуваIrням сфер лiялыtостi IОриди.rttоТ особи.

3. fiiловi партнерИ IОридичноТ особи обlлраються згiдно з критерiями, якi базують,ся на
прозорос,ti дiяльностi, KoHKypeHTHocTi, якост,i ToBapiB, робiт i послуг та надiйностi..

4. Критерii i проце2lури вiдбору дiлoвих партнс:рiв 21ля рiзних сфер лiя.llьнос,гi
IОридичноТ особи розробляс Уповноватсениii r.a затвер/{х(ус керiвttик.

5. Уповновахсений прово/lить антикорупЧiйну ttepeBipKy, наявних або гlотенцjLйних
дiловиХ партнерill ЮридичноТ особи з MeToIo оttiнки наявностi коруllцiйних ризикiв IIри
tlboМy Уповноважений ttеревiряс, чи ма€ дi.rовий пар1,IIер реrrутацirо суб'скта, ;дiя.льlriсть
якого пов'язаI{а з коругllliсlо (HaBiTb За вiдс1,1цостi вiдповiдних судоtsих рiшrень), ].а lчи tIе
буле .ltiлоlзий ttapTHep використо]]уватися як: гIосере/ltIик дJIя перелачi r.ре,гiм особам (або
для отримання вiд Tpe,Tix осiб) rrelrpaBoMipHo[ вигоllи.

Ан,гикорупцiйrrа перевiрка здiйснюеться BiдttoBi:ttlo до вимог Дtt.гикоруtllliйноТ
програми, а ,гакож стандартilз дJIя рiзнttх сфер дiяльностi IОридlичноТ особи, Iцо
розроб:rяю,l,ься та заl,верлжуIоться Уповновахtеним. Матерiали t-,"p.,rip,," зберiгаlоться Ite
меIIпIе ItirK 5 poKiB.

За результатами антикоруIIцiйноТ перtэlзiрки lli;Iоrlого llapTнepa ЮридичноТ особи
уповноважений складас lIисьмову рекомендirцiю керiвнику.

у разi негативнот рекомендацii Угrовнова}кеного керiвник для продовженн9 або
початкУ llравовiдносиll iз таким дiловим паtlтIIером мас ухваJIити обгрунтоване рiпrення з
цього питан]Iя.

6, Юридичтlа особа (у разi Bi7lcyTHocTi заборон, I]становJIеIIих закоFIодавством) ]иоже
ЗДiЙСГrЮВа'ГИ ВНеСКИ tta ПiЛТримку ltолiтичних irapTiй, а також здiйснювати благолiйну
/IiЯ"ГtЬНiСТЬ ЛИШе ПiСЛЯ ВИСНОВку Уповноваже]{ого Tlpo Bi2lcyTHicTb корупцiйrrих ризикiгl.

Уповноllаrкений ухва;Iюс висновоК IIротягом 7 (семи) робочих лrtiв (визtIаЧасТ])ся
(вст,ановлюеться) IОри7lичгrою особою) lliс.llя orp"rutr*," Bcix локумен.гiв, гtов'язаних iз
ЗДiЙСltеНtlЯМ ВКаЗаIlИХ lЗttеСКiв або благодtiйltоТ дiя;iыlос,гi, i направлЙ йо.., керiв11ику.



Благодiйна дiяльнiсть IОриличноi особr.r за заI,аlьним lIравилом мас здiйснюватися (у
разi вiдсу,гносr,i забороtl, вс,гановJIених закоlIодавс,гвом) JIиttlе LIерез бrrагоzliйнi органiзаrдii
вiдповiдно /{о закоrlодавства.

7. Зzriйснення благодiйноi дiяльнос,гi lОllиl{ичноТ особи не допускаеТI)СЯ, якщо:

1) ii з2цiйсНення С yMoBoIo укладеннЯ будь-якого l{ol,oBopy, ухвалення рiшення органом
державноi влали, органом мiсllевого самоврялуванI{я або злiйснIосться з метою отрип4аI]}{я
переваг у гriдприсмницькiй дiяльностi;

2) дi"lrовий партнер або орган державtноi вJIади, орган мiсцевоr,о самоврядування
наполягас на здiйсненнi того чи iнtпого виду благодiйrrоi дiялыrостi через lleBIIy благо,цiйну
оргаrriзацirо.

уповноваrкений веде ресстр здiйсlrених Iори7дичrrоlо особою Bl"leckiB на tliдтримку
Itолtiтичltих гIартiй та благо:tiйноТ дiялыlостi. /{alri в такому peccTpi ltiл:tягають зберiганню
не менше нiж 5 poKiB.

Полохtеltня про IIоряJIок ]]едення вказаноI,о ресстру за,гверджу€ться керiвtликом за
поданням УповноважеIIого,

8. /{lIя ttовiдом.ltсtltlя праlliвниками К)ридlи.lttоТ особи про фак,lи поруtIIення
Агrr,икорупltiйноТ IIрограми, вчиlIення коругrlliйlrих або tIов'язаI{их з корупtliсю
IIpaBoIIopyttleнb (лалi - поlзiлом;rеrrня) Уповноваrкений розмilrtуе вiдllовiдну iнформачirо на
iнформацiйrrих стендах в примiпlеннi Юриличпоi особи та на офiцiйному веб-сай.r.i
IОриличноi особи (у разi його наявностi). '1'ака ir,rформацiя llовинна мiстити:

номер те.пефону для злiйснення повiдомлень 095-034-21-25;

адресУ електронноТ поltt,ги л.llя здiйснеttня повiдомJIеFIь о Гfi се@соrrst.соm. uа;

голиIIи прийомУ особи, яка упоtsноважена отримуI]ати ycHi та письмовi повiдомJIенIIя
робочi лнi з 09:00 до l2:00.

уповноваrкений розроб:rяе тигtову форму повiдом;tення.

УповноваrкениЙ веде рессТр повiдоМ.lI,эIlь ПрО фактИ поруtuенНя АнтикорупuiЙноi
програмИ або ознаК вчиIiе}IнЯ корупцiйНих чИ пов'язаниХ з Kopyltllicю IIравопорушlень.
l Iорядок веl{еItня lзiдltовiлноI,о ресстру затверджусться керiвником за поllанням
уltовноваrкеllого.

Строки i гrорядlок розгля/lу УtlовttовtLlttеним tlовi2lомлень про фаrtти порушенIrя
Антикорупцiйноi проI,рами, вчиненF{я коруtIl1iйlrих або пов'язаних з коругllцiсю
правопорУU]енЬ вста[Iовлюються ]] поJIоже]rнi, затвердженому керiвtlиком за IIода,IIням
уповноваяtеного.

IV. Норми професiйноТ етики працiвникiв Юридичноi особи.
l. ГIраrцiвrrики I()ридlичноТ особи пi21 .1п,з виконаI{ня своТх фуrrкцiональltих обов'язкiв

зобов'язанi Ilеухильно lIодержуватися загаJIьL{овизнаIIих с,гиI{них норм lIоi]едiнки або вlимоl-
кодексУ етикИ IОридичпОТ особИ (у разi його наявнос.гi).

2. IlРаЦiВlrИКИ IОРИЛИчноТ Особи толерантно i з повагоIо ставляться ло полiтичних
rIог:rядiв. iлеолоl,iчних та релiгiйllих перекс}FIаJ]ь iнtttих осiб, а також зобоll'язукl,гь(]я не
використоI]увати своi rtовгtоважеttня в iH,r,cpecax тrо-ltiтичних rrартiй таlабо по,lliтикiв.

3. Праrliвrtики IОри2lи,,rноТ особи ]tiю,гь r)б'сктивtIо, TleзBa)I(aIoLIи на особис.r.i irr,гереси,
особисте с,гавJIенI{я /to буlц,-яких осiб, tra свсlI гlо.ltiтичнi погля/]и, iлсологiчнi, релiгiйrii або
irrшi особистi гtог.lrяди чи переконанItя.



4. [Iрачiвrrики К)ридичноТ особи cyM:titttro. компетсt{,tl{о, вчасIIо, ре:]ультативно i

ВiДItОвiда;Iыtо викоIIую,tь tPylrKIlioHa;lbHi r)бов'я:]ки, рirпення ,га l{оручення оргаItiв i

гIосалових осiб, яким воIIи lti2lltоря2lIсоваlIi. rriдзlзiтlri або пizlконтро;lыli, а також не
ДОПУСКаЮТЬ ЗJIОВЖИВаIIЬ та неефективного вl{користання KolttTiB i маЙна Юри2lичtлоi особи.

5. IIрацiвники Юрили,-lноТ особи не розгоJlоlшуIоть i не використовують в iнший сrrосiб
конфiденrдiйну irrформацilо, L]io с,гала iм Bi2loMa у зв'язку з виконанням своТх
фуrrкцiоналыrих обов'язt{iв, KpiM випадlкiв, встановJlених законом.

6. ГIРацiвники ЮридичtIоТ особи, незва:х{аIочи Ita особистi iн,гереси, утримуються вiд
виконання pilпet-lb чи лоручень керiвництва Iоридичtlоi особи, як]цо воIIи становля.tь
загрозу охороtIIованим законом правам, свободам чи ittTepecaM окремиХ ГРОN,lаЛЯН,
ЮРИllИЧНИХ ОСiб, Державним або суспi.ltьним iHтepecaM або сугIеречать законо/{авс"гl]у.

7. ПРаlliвниКи lОридичноТ особи самостiйно оцitttокlть правомiр1,1iсть наланих
керiвництвом рiпlень чи лоручеtIL та Mo)IсIltBy шкоду, It1o буде завlIана у разi виконаFII{я
таких piшteHb чи доручень.

у разi отримання /lJIя виконаttttя рirпеl{ь l]и лоручеtlь, якi tlраlдiвник Iоридичнот особи
вважас незаконIIими або ,гакими, lцо становJlяl,ь загрозу охоронIоваIJим закоIIом правам,
свобо.l1ам чи iн,гересам окремих громадяrI, юри/Iичних осiб, дер}кавним або суспi.llьним
iHTepecaM, BiH повинен негайно в llисьмовiй формi повillоми,ги про rle безпосеред]:Iього
керiвника, або керilзника Юридичtlоi сlсоби, або il засновникiв (учасникiвr) та
уповноваженого.

V. IIРаВа i Обов'язки засtIовнлtкiв (учасllикiв) r,a працiвIIикiв
(KpiM YlroBHoBaжeIItlt,o) IОрилич IIоТ особи

1. ЗасIlовники (учасники), керiвник, пlrацiвники та iншi особи, rцо дiють вiд iMerri
Юридичноi особи, MaIoTb право6:

1) надавати проllозицii rr{одо удосконаJIс:tlня Антикорупцiйr-rоi програми;

2) звертаr,ися до УповIIоважсt{оI,о:]а коIIсу;tьтаlliями що/lо виконання АttтикорупlлiйноI
IIрограми та роз'ясllеннями lllодо iT полохtень.

2. Засновники (учасttики), керiвник, ttра.цiвltики Юриди.lноТ особи зобов'язанi':

1) .rrо,гримува,tися вiдltовiдItих вимоI, Закон)z, Антиl<орупцiйноi програми ,га пов'язаIlих
з нею внутрiшнiх лоtсумен,гiв, а та}(ож забезltечува,ги практичну реаrriзатlirо
АнтикорупцiйноТ програми ;

2) викоrrувати своТ безпосередtri обов'язки з врахуваLIням iHTepeciB IОриди.rноi особи;

3) rrевiдкладно iнформувати Уповноват(еFIого, керiвника або засновникiв (учасllикiв)
ЮридичнОi особи про випадки лорушення вимог АttтикоруrrцiйrrоТ програми (абсl гlрсl
виIIадки пiдбурювання /to таких ,ltiй), вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупlдiсю
правопоруUIень itrшими працiвниками Юрlиди,-lноТ особи або iншими фiзичнЙмиr або
юридичI{Ими особаМи, з якимИ IОридиT на осrэба перебуваС або п;tануе trеребува.ги у лirlових
вiдlrосинах;

4) невiдкладно iн(lормувати в поря/lку, визIIачсl{ому Антикоруrrltiйною програ,мою,
I]po ви rIикненIl я реаJIьно го, lt отенцiй t Iого KoHtP.lI i кту i tl,герссi lз;

5) уr-римуваl,ися вiд гrове/tiнки, яка мо)ке бути розlliнеtlоtо як готовлliс,гь вLIиtниl.и
коруtlцiйIrе lIравоIIорушIеtII{я, пов'язане з дliя,пьнiс,гrо IОридичrrоТ особи;

6) tte в,{иняти та lte брати участi у вчиненнi корупцiйних правопорушень, пов'язаItих 1]

/tiя.itьнiстю IОридичноТ особи.



З. l Iрацiвникам та керiвгrику Юри2lичltоr' особи забороllястьсяЕ:

1) використовува,ги своi службовi повноваженIIя або свое стаItовище .га пов'язанi з 1lим
мо)шивос'гi з метою олер}кання неправомiрноi виго2lи дJlя себе чи iнших осiб;

2) використовувати буль-яке майно IОридичноi особи .rи iT кошl.и в привilтних
iHTepecax;

3) вимагати або отримувати будь-яку MaTepiыlbHy або нематерiальну вигоду (дrrя себе
rIи для близьких осiб) у зв'язку iз здiйсненням своiх посадових обов'язкiв, яка не
гIередбачеIIа,груl(овим або iнlтtим договором Milt ними ,га IОрили,лною особою;

4) органiзовувати, бути посередником або особисто :з/]iйснюва,ги будь-якi готiвковi або
безготilзковi платехti чи розрахунки з лiловlами IIартIIерами IОридичноТ особи, якщо TaKi
платехti чи розрахунки не передбаченi чиннрtм законодавством,

5) впливати прямо або оtlосередковано на рilпеtltlя працiвникiв Iори7дичtlот особи з
мс,гою отримаIIIIя буль-якоТ матерiальноi ;або нематерiальноТ вигоди )JJlя себе чи для
близьких осiб, яка rie передбачсна,груловим ttбо iнruим /1оговором Milt tlими та IОриди,.tною
особою;

6) вчиняти будь-якi дiТ, якi прямо або оIltосередковано пiдбурюють iнrших працiвникiв,
керilзника Юри.цичноТ особи до порушенI:{я вимог Закону, чи Антикорупцiйноi.rро.рuоrr.

4. Пiсля звiльнення або iншого припинення спiвробiтництва з Юридичною особою
особi забороrIя€ться розголошувати або викOристовувати в iнший спосiб у своТх iHTepecax
iнформацiю (конфiдеrrцiйну), яка стаJIа iй вiдома у зв'язку з виконаI{ням своiх tIoBHo]]a;Kellb,
договiрних зобов'язаtrь, KpiM випадкiв, t]становлених законом''.

5. Вимагання, прохання, одержання подiарункiв для себе чи Tpe,r,ix осiб вiд юриличних
або фiзичних осiб працiвниками, керiвникоIч{ Iоридичнtlт особи (безlrосередньо або через
iншrих осiб) У зв'язку iз виконаItням св<lтх повноI]ажень або свотм становищем та
гtов'язаними з цим можJIивостями tle /{o1,IycкilloTbcяl(l.

ПрацiвItики, керiвник можуть гtllиймати поl{арунки|l, якi вiдttовiд,аlо.гь
загальновизнаним уявле[lням про гостиннiсr,ь (ttаприкJIаl1, подарунки у виr..rrядi cyBe1,1ipHoT
продукцii, пригоlllенI{Я ТrкеЮ та IIапоями, запроU]еIlНя на розважа;lьнi заходи,
вiдlltкодуlзання траIIсIIор,гIIих витрат та про)л:иt]аItI]я в го,геrti), KpiM випадlкiв, передбачених
у пуrrктi 5 цьогО роздi;rу, якltlо вартiс,гь таких гrодаруtIкiв не перевиIцуе l (олilого)
IIрожиткового MirriMyMy, всl,ано]]JIеного Ila /IeHb прийняття IIодаруI{ка одноразо]во, а
сукупна BapTicTb таких подарункiв, отримаIrlлх вiд однiеТ особи (груrrи осiб) прот".о, pony
- не бiльше 2 (лвох) прох(иткових мitliмуплiв на 1 сiчня того року, в якому приiiнято
подарунки (визначаеться (встаltовлtосться) I()риличною особою).

ГIередбачене LIим пуIIктом обмеrкенttя Iцодо вар,гостi ttодарункiв не поширю€,гься t]a
подlарунки, якi:

даруються близькими особами;

одержуються як загаJ,Iьноl(ос,гуtlнi зI]ижки на товари, IIослуги, загаJ.IьItодос.гупнi
виграшi, призи, премii, бонуси.

У разi вияI]JIеtlIIя гIо/lаруIlка, ll{o/lo ,tкoI,o icrlyc забороliа у його одерхсаннi, услух<бовому гIримiшlеtlнi, а також у разi наllходжеIrоr" ,,ропоiицii подару"пu прu,liвltикй,
керiвttик IОриличt,lоi особи зобов'язанi невillклалI{о, але не lliзнiше одrrо.п робочого дня,
вжиl,и таких захо2liв:

1) вiдмовитися вiд пропозиlдii;



2) за мохслиlзостi iденT,ифiкувати особу, яка зроби.ltа пропозиtliю;

3) залучити свiдкiв, якII(о це можливо, у .гому .lислi з чисJIа праlцiвникiв Юридичrrоi
особи;

4) ПИСЬМОВо повiдомити про пропозиrlitо Уповноваженого ,га безпосере21IIього
керiвника (за наявностi) або керiвника IОрид;ичноТ особи.

IIрО виявJlення майна, Iдо можс буr,и неправомiрllоIо виго.цою, або rIодарунка
скJIадаеться акт, який гIiдписус,гься особою, яка виявиJIа неправомiрну вигоду або
подарунок, ,га Уповноваженим або ii безпосс:реднiм керiвrtиком чи керiвником IОридичноi
особи.

У разi якп{о майно, Iцо може бути неправомiрltоlо вLIгодоIо, або подарунок виj[вляс
особа, яка с керiвником Юридичнот особи а,бо Уповttоваженим, акт про виявлення тilкого
майна пiдписус l(я особа або особа, yIIoBrIo.Ba}KeFIa IIа виконаIl[Iя обов'язкiв керilзника
IОридичtrоТ особи у разi йоl,о вiдсу,гнос,гi.

6. Працiвгlики, керiвttик, а ,гакож оссlби, якi ltiють вiл iMeHi IОридичllоТ особи,
у,гримуються вiл пропозицiТ поларункiв дtэржаI]ним слухtбовllям, наролним депу.,га.гам
Украiни, лепутатам мiсцевих рад, ix близькилл особам, фактичним або потенцiйним дi.ltовим
партнерам, iх працiвникам або представникам, а також вiд будlь-якоТ iншоТ повелiлtки, яка
мох(е бути розuiненою як готоlзгliсть вчинItти корупtliйне правоiIорушення, пов'язане з
/_liя.llыliстю ЮриличноТ особи.

Подаруrrки можуть бу,ги 21озволенi у l]ипалках, коли во[Iи вiдповiд;аю,гь
загаJIьновизIIаним уявJlенням про гоститлtliсть i Тх BapTicTb не l]еревиUlуе встановленi
законом розмiри.

Загальну поrtiтиtсу ЮридичноТ особи rrlодо пропозиlliй ttодаруtltсiв вi,ц iMeHi Юрилlачноi
особИ Iз рамкаХ заI,аJIыIовизнаних уявJIснь про гооти1,1t-tiсть визIIачае KepilзHtlK iз
врахуванням вимог законо/Iавства.

7. ПрО Koжelt фак,г пропозицiТ по/lарунка або отримаIIня по/lарунка в рамках
загtlлI)IIовизIIаних уяRJlснь про гос,гиннiсr,ь працiвлtики, керiвник IОриличноТ сlсоби
про,гягоМ одного робочогtl лFIя письмово поlзiлоМЛяIоТ], Уrlовноваженого за встановленоtо
rrим формою.

VI. llpaBa i обов'язки Уповноваженого,fа Iriдпорядкованих йому
IIрацiвникiв (у разi Тх IIаявIIостi)

l. УповltоВажениЙ IОридичнОТ особи признаI]ае,гься засновIlиками (учасrrиками) ;лбо iT
керiвrtиком вi/lltоlзi21llо ло законо/lавства IIро праLlю та уста}Iовllих докумеriтiв lОридt,lчltоi
особи.

2. Уповноваженим може бути фiзичrliа особа, яка здатIrа за своiми дiловими ,га

моральними якостями, професiйrrим рiвгtс:м, станом здоров'я виконувати вiдповiднi
обов'язки.

3. tIe може бути признаLIеIIа на лосаду ]Уповt,lоваrкеtJого особа за наявI]остi обстlлвиlt.
визначенИх частиFIою ,tре.гьою сr.ат.гi 64 Закону.

4. I,Iесумiсною З дiяльнiс,гю Уповноваженого с робота на посадах, зазначених у цYцдцt частиrrИ перrпоТ cTaTTi З Закону, а також бу,ль-яка iнша дiяльнiсть, яка cTBoploc реальнийчи потенrliйний конфлiкт iнтересilз з дiяльпiстю 1оридичнот особи.



У разi виникненIrя обставИн HecyMicTlocTi УпоВноважеtrий У дводенний строк ,.] д[Iя
виникнення таких обставин зобов'язаний гtовiдомити про це керiвrrика Юридичнот особи з
ОДНочасним поданням заяви гrро розiрваннятрудового /{оговору за власною iнiцiативсlrо.

5. УПОвнОваЖений може бути звiлт,,нений з посади достроково у випа/]ках,
lrередбачеttих частиtlою It'ятоIо с,гаттi 64 Зак:ону.

Уповноваltетlий може бути звiлыtений з посали з iнiцiа,rиви керiвника Юри2llпчноi
особи або iT засновtlикiв (учасникiв)за умови FIадаI{ня :]гоl{и Нацiоrlатtьttим агентст]]ом з
питань запобiгання корупIIiт. Ilорялок нlадання r,akoi зголи затвердхtено рiпlенням
I-Iацiонального агеIIтства:] питань запобiганttя корупцiТ вiд 07 жовтня 2016 року N,r 74,
заре€]строваним в MiHicTepcTBi rостиltiт Укра.Гrrи 28 :tистопада 2016 року за NЬ l 542l29(i72.

6. l1po звi.ltьнсtttlя особи з посаl{и )'ltоllttовахсеного керiвник IОридlичноТ особи
письмово повiдомляс }IaltioHa.llbнe аген,гс,гвс| :] l]итань :запобiгання KopyпrliT про,гягом /]вох
РОбОЧИХ ЛНiв та забезпечус невiдк.lIадне I1ода,ння новоТ кандилагури на вказану посаду.

7. Головними завданнями Уповноваже]]ого е пiдготовка, забезпечення реалiзацiТ та
контроль за здiйсненням заходiв щодо за,побiгання, протидii i виявлення корупцiт в
IОридичrriй особi.

8. УПОвноважений реаriзус своТ права i обов'язки безпосередцньо. f{o виконання своТх
функuiй Уповноваrкений може заIучати (за згодою керiвника) iнших працiв,никiв
IОридичноl' особи',.

9. ЗЛiйснеrrня Уповноваженим cBoix фунrсrliй в IОридичнiй особi € ItезаJIе}I(t]им.
В,гручаннЯ у лiяльнiС,rь УповгtОваженого зl боку працiвникiв, засновникiв (учасникiв),
керiвника, дiлових пар,гнерiв К)риличнот особи, атакож iнпtих осiб заборонясться.

Забороняеr,ься покJIадення на УповIIс)ва}кеного обов'язкiв, ILIo FIe належать або
вихо/(я,гь за Me>tti його гlовноважень, ВИЗItаЧl]Itих Законом i АнтикоруtIrliйноrо програ,мою,
чи обмехtують виконання ним повItоважень.

1 0. Засновrtики (учасники), керiвник IОР,ц2lц.IнgТ особи зобов'язанi :

1) забезrrечити Уповноваженому налехtнi матерiальнi,га органiзацiйнi умови праrti;

2) сприяти виконанню
АIrтикорупtIiйrrою програмою;

УповноваiкеFIим функlliй, передбачеrIихЗакон,омте

З) оперативI,1о реагувати I{a письмовi ,га ycHi зверIlе[lIIя, проIIозицiТ .га 
рекомеrr,дацiТ

УповноваХ(еного, наданi IIим В межах реыliзаrliТ Антиttорупцiйl,rоТ програми;

4) за iнiцiативи УповноважеIIого наlIсилiIти заIlити до органiв деря<авноТ вJIади, органiв
мiсlцевого самоврядУваIlIlя' гIiдприсмств, уIэ,гаFIоI] та органiзацiй незаJIежно вiд Фор*и
власностi з MeToIo о,tриманllя вiд них lзiдгrовiдtноТ irlформацiТ r,a матерiалiв, lrеобхiдних дJIя
виконаIIIIя покJIаIIеIIИх на УповtIоважсноI.О ЗiаВДаIlЬ.

1 l. Уповrrовахtений /Ulя I]иконання покл(lлених на нього завдаFIь зобов'язаний'.:

l) викоltувати свот (lуrrкцii об'сктиtlно i .неупереджено,

2) органiзовувати пiдготовку BttyTpimHix 2докумеrrтiв ЮридичлtоТ особи з IIитаIIь
формувагrня та реалiзацii АнтикорупцiйноТ програми;

3) розробrtяти i подаватИ на затверДжеIt[Iя керiвника BHyTpirпHi докумен.ги Юриди..tноi
особи з пи'ань, перелбачених Антикорупцiйною IIрограN4оIо;

4) забезпсчувати здiйснення нагJIяllу, коIIтролIо та моttiторингу за дотримаIIням
працiвниками, керiвником IОридичноТ особи Закон}z i Дrrтикорупцiйноi програми;



5) проводlи,ги оцiltку результатiв здiйснtэння захоlliв, передбачених Аrlтиttорупlцiйгrою
IIрограмою;

б) Забезпе'{ува'tи пiдt,отовку звiту про cTaI] виконаtлня Антикоруrrцiйноi програми;

7) забезпеI{увати злiйснення спiвпрацi з особами, якi 2iобросовiсно повiдомляють про
моlсливi факти поруIпення вимог АнтикоруrrцiйноТ програми, вчиI{ення корупцiйrrих або
гIов'язаrIих з корупцiсIо правопоруп]ень;

8) забезtIеT увати пiдцt,отовку 1,а ItодаIIlIя керiвнику ltроtlозицiй ltto/1o Itлану IlровеlIе]Iня
IlepeBlpoK дотриманIIя вимог Аtl.гиtсорупrtiйrlоl Ilрограми;

9) братИ участЬ у проведеНrri перевiрок .га BHyTpiпrHix розслiдувань,

ризикiв у ltiяльнос,гi

за порушенIlя [}имог
чи правопорушення,

якi llроволяться
згiдно з Антикорупцiйноrо програмою;

10) брати участь в проведеннi перiоли.lгtоi оцiнки корупцiйних
Юридичноi особи;

11) забезпечувати формувагrrlя i веденI,Iя peccTpiB,,:

праrliвникiв Юридично! особи, IlритяI,]:Iутих до вiдгrовiда-ltьностi
АнтикорупцiйноТ Ilрограми, вчиI]ення корупцiйного праtsоIIорушення
пов'язаного з корупцiею;

здiйснеtlих IОридичною особою BIlecKiB на tli2.1тримку поrliтичriих партiй та благод,iйтlоi
дiя:rьностi;

IIроведених згil(но з Антикорупцiйпокl ttрограмою аIt,гикорупlliйних перевiрок;

провелеFIих згiдно з Ан,гикорупrliйнс,кl llрограмою вr,rутрiшнiх розслiлуван,ь .га

перевiрок;

повiдомлегtь про конфлiк,г iHTepeciB ,га про порушення вимог Антикоруrru,iйltоi
програми, вчиIIення корупцiйrrого правопоруrпення чи правоtIорушення, пов'язаного з
корупцiсю;

12) оргаttiзовувати i проводити антикорупrцiйну перевiрку lli.ltових парr.нерiв
ЮридичtлоТ особи;

13) забезпечуватИ конфiдеlrцiйнiсть iгrформаltiТ та захист працiвникiв, якi повiдоми"ltи
про порушення вимог АrIтикоруlrшiйноi прогl]ами, вчине}lIIя корупцiйного правопоруlllення
чи правопорушенIIя, пов'язаноI.о з коруrrцiспэ;

14) НаДаВа'ГИ ЗаСНоВI]икам (учасникам), керiвнику, ttраlliвникам IОридичноТ сlсоби
роз'ясненttя та консУзrы,ацiТ, ttоlз'язаtti iз зас,l,осува]{ням АItr,икоруlrltiйноТ rIрограми;

1.5) ЗабеЗПеЧУl]аТи iнформуван]Iя громад,ськостi rrpo здiйсtлюванi IОриztичноlо особою
заходи iз заllобiгання корупцiТ;

16) брати участь у сrriвлрацi з орга]]ами лержавноi влали, органами мiсцtэвого
самоврядуваlIня, iншими юридичними особами, t{еурядовими таlабо мiжнаролгtими
органiзацiями з питаIIь запобiгання корупцiТ;

\7) орt,анiзовувати проведення заходlilз з пiлвипlення ква;riфiкацiТ гlрацiвrlикiв
Юри2_цичноТ особи з IIи'ань, пов'язаних iз заttобiганням коруtlцii;

l 8) брати участь у проLIедурах добору персоналу К)ридичtrоi особи;

19) забезпечувати взасмо/tiю i кооllлинацiю MirK структурними пiдроздцiлами
IОРИ/lИЧНОi ОСОбИ ШОДО Пi/{ГО'говки, забезпечеtlлtя реаtiзаlrii та non:,pon- за здiйсненt.lям
заходiв що/lо реалiзацiт Антикоруrrцiйноi програми;



20) ЗДtiйСнIОВаТИ iншti обов'язки, llерелба,rенi Законом, Антикоруllцiйгtоtо прогрitмоtо,
трудовим договором.

12, УttОвнОваrкеtIий дJIя ]]иконання покJIадених Ita нLого завдаIIь мас право15:

l ) отримувати вiд працiвникiв, керiвтrикii lоридичнот особи письмовi та ycHi пояснення
з [Iитань, шо стосук)l,ься tlокла}Iених на ньогс) повнова)кень (у тому чис.lti ltiд час провеJ]сI{ня
перiодичнОТ оltiнкИ корупuiйНих ризикil], а.I]тикорупцiйtrих гrеревiрок дi.ltових пар,гнерiв,
псревiрок, BHyl-p it t l Hix розсrl iлуваrI ь,га ексIIе р.гизи) ;

2) отримувати вiл пiлроздiлiв Юри2lичrrот особи iнформацiю та матерiали (завiреrri копii
фiнансових, бухгал,герських та юридLtчltих докумеllтiв, вtлу,грiпrню службову
кореспонлеrrшiIо) cTocoвHo дiяльностi IОрr,rличllоТ особи, у тому числi локументи, якi
стосуються проведення (або участi) закупiве.пь ToBapiB, робiт або послуг, у коIIкурсах ,гощо.

У разi необхiдltlостi Уповноважепому tIаДаСТl)Ся llос,l]уп до ориl,ittа.rriв докумен,гiв, копii
яких йому були llереданi.У випадках нелоцl.1lыrостi виготоI]JIеIII{я значноТ кiлькостi копiй
21oKyMeHTiB Угtовнова}кеному за рiшtенням керiвтtика пiдlроздiлу можуть передаватися
оригiнzulИ вiдповi/_lltИх /(oKyMeHTiB, якi lliдляr.аlоть llоверIlенIIю ним протягом 3 (трьох)
робочих днitз (визнаLIас,гься (встанов;rюетьrэg) Юридичllою особою) з дати заверп]еtlня
IIроведенIIя ним заходу, для якого I]они ви,гребовувалися;

3) отримувати проекти фittаtrсоlзих, орt-itttiзацiйтло-розllоряltl{их докумсltтiв, договорiв
дJIя IIровеДеttня ТХ rtеревiрки на преllмет ttаятlносt,i коругrцiйr-rих ризикiв;

4) отримува,ги ltoc,tylI l{o скJIадських ltllимiltlень, lзиробrличих примill1ень ЮридичtlоТ
особи. проведеIJIlя ]] }lих конl,роJlьtIих захолiв;

5) о,гримува,ги достуII до наявних в lОрr,r2iичrriй особi еJIектронних засобiв зберil.агrrrя i
обробки даних та у разi необхi/tностi вимагаl,и оформлення вiдповi71llих даI{их I{a
засвiдченому паперовому Hocii;

б) залучати до виконання своТх функцili за зI,одою керiвника працiвникiв ЮридичноТ
особи;

7) illilцiювати HaIrpaI}J]eI{[lя :заltитilз до оргаrtiв 21ержавtlоТ влади, оргагliв мiсцевоl-о
самоврядУванI{я, пiдприсмСт]], устанОв, оргалtiзацiй Bcix форм власнос,гi для отримання lзiд
них iнформаltii та матерiалiв, пов'язаних з ltiяльttiстю Юриличноi особи;

8) iнiuirовати пиl,ання про притяI,ненtlя праrцiвtlикiв, керiвника до вiдповiда-ltыtостi, у
тому числi звiльнеt-tня iз займаltих tIосад вi/цпоlзiдно до законодавства;

9) звертатися llo застlовгtикilз (учасrrикirl). ксрiвllика з питаltь реа.пiзаltiт свотх
IIoBHoBa)IteIIb ],а викоI-IаtIIlя обов'язttiв зt,i2lно з поJIоженItями дltтикоруrrцiйноi Itрограlии;

10) здiйснювати irrrrri uрава, tlередба,rенi Законоп,t, Антикорупцiйttоlо програ.мою,
трудовиМ договороМ та lIоса/.IоВою iнструкцiсю.

VII. IIорядок звiтуваНня yIIoBlloBaжeHol-tr пере/l засIIовниками
(учасllикам и) I{[)ридцичIIоТ особи

1. Уповноватсений не рiлпrе Hixc один раз на piK rз строки ,га у IIоряllку, визItачегti
засновItиками (учасниками) або керiвttиком, го,tус звi,г про paaynu.rur" виконаIIня
АнтикорупцiйrrоТ програми|6 (далi - Звiт),

2. Звiт повинен вклюr{а,ги irrtЬормацiю I]lol{o'7:

1 ) стану виконаI{ня захо2liв, визначених .Анr.икоруtlrliйrlою програмою;

2) резулr,татiв BtlpoBa/\жeIIHrI захо2liв, I]изllачених Ан,гикорУпцiйною програмою;



3) виявлеtIих порушень l]имоI, Закону, ,,\tt,гикорУпltiйtrоi програми ,га заходiв, в}l(итих
дJIя усунення таких llopyUIeHb;

4) Kirrbrtoc'гi 'га резу"lrьтатiв проведених перевiрок та BIly,l,pirIrHix розс.lli2lувань;

5) факl,iв перешколжання I{алежному l]иконаtIIIIо Уповrtоваженим своiх сРункrдiй,
вс,[аLIовлеIIня /lJIя нього необгруrrr,оваIlих обмежснь, виtlа2lкiв I],[ручаIiIIя у його дiяrIь,нiс.гь
з боку трс,гiх осiб;

6) наявних пропозиlliй i рекомендацiй.

З. У разi необхiдностi змiст наданого Звri,гу додатково обговорюсться УповI]ова)I(:еним
iз засновниками (учасниками) або керiвником Юридичноi особи.

4. Загальнi результати виконання Антикrэрупцiйноi програми, зазначенi у пi2lпунк,rах 1,
2 пункту 2 lIього роздi.llу АltтикорутlцiйноТ lIрограми. розмiщуtоться у загаUIь,IIому
вiдкритоМу лоступi у папероlзiй,rаlабо слектjроI{rIiй формi, а також на веб-сайтi IОриди.tllоТ
особи (у разi його наявностi).

VIII. IIОРЯДЦОк зlliйснен IIя IIа t,Jlяду, коIIтроJI Io за /Iотри ман ня м
Аrr,гикорупrцiйноТ tIроr,рамиI, а 1,акож оtliнки результат,iв

здiйсllеllIrя пере/Iбiачеlrих Ilею захолiв
1. Уповноважений здiйсгrюс наl,JIяд i постiйrrиЙ KoHTpoлb за дотрима,нIIям

працiвниками, керiвникоМ IОридцичtrоi особи, АнтикорупIliйноТ проI.рами.

2. НагляД i контроль за до,tриманняjи АItтикорупцiйrrоТ програми здiйсtItоiоться
УIlовновахсеним у таких сРормах'':

1) розг.llяд i реагування на повiдомлеFIня про порушення вимог Ан,гикоруrllцiйноТ
IIрограми, вчиненнЯ корупrдiйНих абО пов'язilних з корупцiск) правоIIорушень;

2) здiйснеНня llланоВих та позапJIановиrl перевiрок дiязlt,tIостi праlliвникiв ЮридичrIоТ
особи Iцодо l]иконанIIя (реалiзаl 1ii ) Анти корl,пцiйrlоТ Il рограми ;

3) rrроведення ексIIертизи органiзачiйно-розпоряlltiих, юриличних, виробничих ,[а

фiнансових документiв, а 1,акож Тх проектiв.

З. ЯКЩО ПiД ЧаС Здiйснення нагляду або контролю за до,IримаIIIIям Ан,rикоруIIп,iйrrоТ
програми Уповноважений виявить ознаки IIоруIIJення Антикорупlliйноi гtрограми або
ознаки I]чиIIеtlItя коругrцiйrrого або поR'язаlIоl,о з KopyllI1icIo ltpaBotlopytllel,Igя, BiIl iltiцiюс
IIepe/i керiвником питання lIроведеItня вну,грirпtIьоI-tl розс:ti2iуlзання у lIоряitку,
п ередбачен ом у р9з2д!до-цц}_V Апти Kopyrr ц i й н оТ п ро t.paM и .

4. УповttоваrкениЙ забезпечуе орг,анiзацiЮ здiйснення оцittки резулл,.га.гitз
впровадження заходiв, передбачених Антиксlрупltiйною llроt.рамою.

fiля здiйсIIення оцiнки Уповноваiкениil мае право отримувати у письмовiй (эормi
вiдповiдну iнформаrцiю вi.ц lrрацiвникiв, кlерiвника Юридичноi осоьи про резуJIь],ати
реалiзацiТ вiдtrовiдних заходiв.

Результати оцiнки узаI,аJIьнюIоТI)ся Уповновалсеним у письмовому звiтi, якиiа lзiн
скJIадае не рiдtrrе HirK раЗ lta шiстЬ мiсяlliв i передас керiвltику та засновI,Iикам (учасникам).
оцiнка проводитЬся за критерiями, визIIачеFIими УповнtlважсIIим.



IX. УМОВИ копфi2цеllцiйност,i iнформуваIIllя Уповноваженого
llРаlДiВНИКаМи llpo факти rlopyшlelll' аII,1,икорупlцiйIIих вимоI,

l. ПРаЦiвникам Юри2lичrrоi особи гарантусться конфi,леrrrtiйнiсть iх ltовiдолл.llегtь
ЗаСI]ОВНИКам (учасникам), ксрiвllику або УповноважеIIому llpo Rиявлеtti сlзнаки поруtшень
АlI,гикоруlrltiйIrоТ гIрограми, корупцiйлlих ч,и tlов'язаt]их з корупlдiсю правопоруttt{эн], в
/{iя.ltьностi iнrпих Ilрацiвгtикiв lоридичллот lэсоби та rlовiломJlень про факти пiдбуIlеrlня
працiвникiв lОридичноi особи до вчиненг{я корупlliйних чи пов'язаних з коруrrцiсtо
lIравопорушень.

2. Повiдомлення про виявленi ознаки порушепь АrrтикорупцiйrrоТ програми, а також
повiдомлення про факти пiдбурепнЯ ПРrпцiз1.1цкiв IОридичноТ особи до вчиIlеI{}Iя
КОРУПUiЙниХ чи t]оl]'язаних з корупцiею правопорушень можуть бу,ги з;liйсненi в усн,iй чи
гlисьмовiй формi, за допомогоIо кан€Uliв зв'яrзку, визначеtIих у Ант,икорупlцiйнiй програмi.
Повiломлення тако}к можуть здiйсtrюватися ltрацiвllиками та liосадовими особами лi.lIових
партнерiв ЮридичноТ особи.

Керiв1-1ик забезпечус ltiлодобоrзУ РОбо.г1, вказаних каналiв зв'язt{у та Тхнiй захис.г вiд
зовнiпtltього втруl{анrtя i ви,гоку irlформаrцii.

3. ГIодаllня завiдомО IIсправдивих ltовi/l<lмлень I{e llоIIускасться.

4. Повiдомлення гlраtliвникiв Юри2lи,-tttоi особи про вияI]JIеIIня ознак вчиIlення
КОРУПЦiЙНИХ Чи Поl]'яЗаIIих з корупrliсю IIpal}ollopyl]IcHb можу,гь бу,ги аноttiмними.

AtloHiMlle гtовiдом.lIенItя про виявлення ознак вчиItення коруrrlliйних чи пов'язаних :;

коругrцiсю правопорушIень мох{е бути розг.lljпнуто лиrtlе у випадку, коли наtsедена у ньому
iнформаIдiя стосу€ться конкретного працiвн:ика ЮридичноТ особи або дiлових парr,нерiв
ЮридичнОi особИ та мiстиr,Ь dlактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

5. ГIеревiрку iнформацii, виклалелtоТ в п<llзilцом.ltенIti, злiйсtlюс УlIовrtовахсений, а якLllо
гtовiломленrtя стосусться /\iй caMo1,o ]УповноважеIIого - працiвгtик, визначеttий
засrIовниками (учасl,tиками) або rсерiвником.

6. [iудь-яКi данi, ILlo даIоть моlttлив,iсть iденr,иtРiкувати особу, яка ltовiдоми;rа
уповновахсеного про факти пiдбуренlrя до вчи[lенI{я корупlцiйного або пов'язаIлr)го з
корупlliсю rlpaBollopytlleнHя або про I]иявJIе]:ttIя озrJак tIоруIпеItня вимог Анr.икоруlrlliйноi
програми, вчиненI]я працiвниками Itи iнlпими особами корупцiйrrих або пов'язаtlих :]

корупцiсю llpaBoIIopylrlcHb, IIaJIe)ItaTl) ло консРiлеrrrliйноТ irrформаllii r.а охороt{яються зl.iдлtо
з закоIIом.

Уповltоваiкений та особи, залуltенi H}IM до перевiрки викJIаденоТ у повi7дом.пенtli
iHtPopMalliT, не в правi iT розголоl]lувати.

Х. I1роllелури захисту пpaItiBIrpIKiB, якi повiдlомиJIи iнформацiю
про корУпцiЙltе або пов'язаIl() з корупцiсlо правопоруIшенIIя

1. Керiвник таlабо Уповтlоваrкений в Mex,iax своiх повноважень забезпечують умови lu1я
захистУ осiб, якi надаютЬ допомогу в запобiгаIlнi, lзиявJtеннi ,га протидii корупцiТ в
Юри2lичrriй особi.

2. Iнформаlliя про ttрацiвника, який повi7lомив про ознаки поруttlення Еiимоt.
Антикорупltiйrlоi програми, виявJIеtlIIя озIIак корупцiйноl,о або tlов'яза[Iого з корупrliсю
правоIIоруLuеIIня (далi - викривач), не може бути розголоtшеIlа, KpiM випадкiв, встанЬвJIеIIих
законом.

З, ВикриlзаLIа I{e може бути звi.llьнеlIо чи IlримуlIIено до звiлыIен}lя, llритя;нуlго до
l]исllипltitlарнот lliдtloBi/la.ltыtocTi ,tи гtiддаllо з боку керiвниllтва iншим негатиI]ним заходам



впливу (переведення, атес,гацiя, змiна умов працi, вiдмова в IIризначеннi на виЩу посаду,
скорочення заробiтноТ пJIати тоrцо) або загрозi такиХ захо/Iiв вплиl]у у зв'я:,lку з
ItовiломлеtlI,Iям }Iим про поруUJеFIня ttимог аIrтикоруtlцiйItого закоIIо/Iавства таlабо вимоI-
Ан,гикоруrlцiйIlоТ програм и.

4. У разi витоку конфi;lенrliйноТ iнформаrliТ IIро виI(ривача керiвник ЮридцичноТ особи,
Уповноваrкений за заявоIо такого праrцiвника або за I]JIacHoIo iнiцiативою поЕ}и]tе}I
неlзiдкладно в}кити Bcix заходiв дJ]я уI{икнеI{ня настання FIегативниХ гIаслiдкiв /UIя
викривача, пов'язаних з таким розголошенням.

5. Заходи лJIЯ захистУ викривача ви:]начаються засновниками (учасниками) або
керiвником'' спiльгtо з Уповноваженим i впровад}кую,l,ься за умови письмовот згоди
гlрацiвника.

XI. Врегул юва Il lIя коtIфJl i кту ill,,гepeciB в ltiяльностi ll ра цiвllи KiB
IОридцичtlоi особи,.

l. IIрацiв1,1ики Юри/lичlIоi особи :]обов'язанi гrе ttiзнir]Iе наступIrого робочого /цня з
лати, коли дiзналися чи повиFIIli були дiзItатися rlpo лtаявнiстl, у rIих peaJlbнol.o чи
гIотенцiйного конфлiкту iIrтepeciB, ttисьмовrэ повiломляти IIро tle свого безпосередIIього
керiвника, I]e вчиняти дiй та не приймати pittleHb l] умовах р"йu,rо.о конфлiкту iнiереrэiв та
в}I(иl,и захо/tiв Lцоllо BpcI,yJ]IoBaIlHя реаJIьноr,сl або ttотенlliйного конфлiкту iHr.epeciB.

У разi вигIикнення petulbнoгo або по:гсtrцiйного конфлiкту iHTepeciB у керillника
IОридичноi особи lзiн письмово повiдомляс про I(e Уповноваженого .[а

засI{овникiв(учасникiв).

У разi виникFIення реального або потенцiйного конфлiк,гу iHTepeciB у Уповноваж()ного
BiH письмово поlзiдомJIя€ про l1e керiвника.

2. Безпосереднiй керilзник особи IIротягом двох робочих дrriв пiсля о.tриI\4ання
повiдом:tення прО наявнiсть у пiдлеглоi йом,у особи реального чи по.геFIцiйного конф.lliкту
iHTepeciB приймас рiпlенtlя IIро спосiб врегулIоваI{ня конфлiктУ iHTepeciB, про щ;
rlовiдомляе працiвника.

Безпосереднiй керiвник, якому стало вiдомо про конфлiкт iHTepeciB у пi2рIег.lтого йому
праrliвника, зобов'язаниЙ вжити передбачених закоLlом заходiв для запобiгаttня та
вреl,уJllоваrtня конфлiкту illTepeciB (у тому L]tисJIi у разi самостiйноI.о вияtsJlеt{ня наявFIоI,о
конфлiктУ ilrTepeciB у пiдlлеглОТ йомУ особИ бс:з здiйспе}{ня HeIo вiдtlовiдrIОго гtовi2lом:lення).

3. Врегу:tювання конфrriкr.у iHTepeciB здiйсttlосться
нижченаведених заходiв :

1) усуirегrня працiвника вiд виконання зilвлання, вчинення
учаr:тi в його прийняттi;

2) встановлеIlIlя лолаткового коIIтроЛIr) зп виконаI{ням
завдаr]ня, вчиненняМ IIим 1Iевних лiй чи прийнят,r.я рirлень;

3) обметсеrrня у доступi працiвника до IteBHoi iнформацiТ;

за /iопомогою ol1нo],-o з

дiй, прийняття рilпеtлtlя чи

праtliвником вiдповiд,ltого

4) перегляД} Обсягу функцiоrrальних обов'язкiв працiвника;

5) переведення працiвника на iHtlty посаду;

6) звi.пьгrення праlliвника.

Поря:tок зас,го.суваItня заходiв врсгулrовilнtrя коIIф.lriкту itlTepcciB та його особливос.гi
дl_rtя рiзних категорiй ttрацiвникiв Юридичttот особи u.iuч,оurrrоються УповноважеI{им.



4. Рiшенltя Itpo врсгуJIк)ванIIя коlrфлiкт,у iHTepcciB у дiяrlьносr,i керiвника lОри2lи,.rнсli
особи приймасться засгtо1}Ilиl(ами (учасгlиками).

5. IIрацiвники }Ориличllоi особи можуть самостiйно вжити захо/iiв пtодо врегулюванllя
конфлiкту iHTepeciB IпJIяхом позбавлення вiдltовiдного привагного iltTepecy з надаIIням
lliдтвердних докумен,гiв безпосередньому lкерiвtlику та Уповноваженому. flозбав;tеtltlя
IIриватноГо iHTepecy мас виклЮчати будь-яку рlglцr"вiсть його приховуваЕIня.

ХII. IIОРяIIок tlallaHIIя праttiвII[Iкам роз'ясIIеIIь та консультаlliй
уповrlоважеtIим

l. При наявнос,гi llиТаIIl, IIlollo ,I,Jlумilчення окремих положень АнтикоруплiйгrоТ
програми засновники (учасники), KepiBHlaK, працiвники IОри2lичlлоi особи можутL
зверIrутисЯ riо УповнОважепогО за отримаIIIIям усrIого Ilи IlисьмовоI,о роз'яснеttltя.

2. Суть зверне}{ня шlодо IIа/{аIIня роз'ясненн я \ли консуль,гацii викJIадаеться
безпосередньо УповrlоважеIIому (у визначенi Уповноваженим дгti ,га години особис.гого
прийому) або шляхом направJIення I{a його iм'я службовоТ за[Iиски .rи rlадiслаrlня tta йоl-о
слек,гроIIIIу адресу письмового звернеIl}lя у д,оlзiльlriй t}opMi.

3. Уповllоваrкений надас yctle роз'ясIIеIIIIя ttiд час особистого прийому або у писыловiй
формi - не пiзtliltlе Hiltt протягоМ З (трьох) робочих днiв (визначасться (встановлrосться)
ЮридичноIо особою) з /_lня отримаFIня запит,/.

уповlIоважений мохtе продовжити строк розгляду звернення, aulе не бiльше Hirk на 3
(три) робочих днiв (визначаеться (встановлюеться) IОри2lи.lltою особоrо), про tцо письмо]]о
irrформус особу, яка звернуJIась за роз'ясненгtям.

4. Якщо ttiд час tIадання роз'ясtlення Упоlзновахсений виявить ознаки поруirlення
АнтикорупцiйноТ програми або ознаки |]чинеl{Flя rсорупrliйного або lIов'язаного з коругrцiсю
правопоруLtIення, BiH iнiцiIос перед керiвником пи:гання IIроведення внутрiruнього
розслiдуванrIя У поряJ(ку, гtередба.rеIIому розll!лом ХV Аllтиtсоруttltiйноi програми.

ХПI. Порядок проведення перiодичного пiдвищення квалiфiкацiТ
ItРаIЦiВIrИКiВ У сферi запобiгаIIIlя ,га вияI}JIеIItlя коруIrцii в

[С)ри7lичrriй особi

1. ПiдвиrrценнЯ кваJliфiкаЦii працiвНикiв IОридичноi особи у сферi запобiгаlrltя та
вияI]лення корупцii здiйснюс,гься з метою IIадаI{нrI базових знань з питаl{ь
ан,гикоруПцiйного законода]]ства, пiдвищення рiвня виконання вимог ДнтикоруtlцiйноТ
програми, формування антикорупцiйноi куJlьтури, а також виховання нетерIIимос,тi до
корупцiТ.

2. Пiдвищення квалiфiкаrrii здiйснюс,гь,ся вiдповiдно ло затверд)tеного керiвIIиком
IОридичrrоТ особи тематичIIого rrлану-графiка на кожне пiврiччя, який готу€ться
уповноваженим.

Пiдвицеl,tня ква:riфiкацiТ повинIlо гlеllедцба.lати як :}аходи lulя Bcix працiвгrикiв
Юридичrrоi особи, так i oKpeMi заходи д:tя KepiBtMKa таlабо засновникiв (учасrrикiв)
Юридичноi особи.

'['ематика та форма захо/_liв (семiнари, .llекlдii, практикуми, тренiнги, вебiнари ,гошlо) iз
пiдвипtен1lя кваriфiКаIцii визltачаIоться YltoBtloBarK"i,rп,t , урахуi]аI{ням:

l) гrропозИцiй керiвrrика, засноIlникilЗ (учасникiВ), керiвttиКiв структуР1.1их пiдроздrilriв;

2) резульТатiв оtlitlкИ впровадження захсll\iв АнтиIсорупцiйноТ програми;



З) результатiв перiодичtлоi оlцiнки корупцiйних ризикiв у лiяJIьностi ЮридичноТ особи;

4) результатiв внутрiшнiх розслiдцувань;

5) звi,гУ УповноваЖеногО перел засновtI!Iками (учасниками).

3. Витра,ги часу на пiдвицентlя квалiфiкаlliТ у сферi запобiганrIя ,га виявJIення корупцii
склалаютЬ не меlIше 2 Qдвох) вiдсоткiв (визначасться (встановJIIоеться) Юридичною
особою) загаJIьного обсягу робочого часу [Ia rriврiччя.

4. облiК проведеFIих заходiв iз пil{врtlцеltня кваritРiкацii у сферi запобiганIIя та
виявлення корупuii, а також облiк ttрису,l,нiх на заходах здiйсt-tкlсться УповноважениN{.

XIV. ЗаСТОСУ ва lI ня за ходi в ll ис]tl и пл i tIa pIr oi вilц ll овiдаJr l'IIocTi ло
llРаrЦi Bll И Ki во я Ki IIо рушIую,гъ, IIоJIожеII lIя Аrlr,и коруп цi й ноi

програми
l, У разi ltаявttостi iнформацiТ, пlо сlli2lчиtl,ь ltpo озIIаки ltорушеr{Irя працiвtlиками вимог

АнтикорупцiйноТ програми, здiйснюю,гься TaKi захо/{и:

1) призrrачасться у встаItовле[lому рoздtдаryI*]LY_ А1,1тикорупцiйноТ програми порялку
вну,грiшне розсrriлуванllя з MeToIo пiдтвердження чи спростуI]ання irrформацiТ про ймовiрне
порушення;

2) за наявностiдоста,гнiх гtiдсr,ав за резуJl,ьтатами вну,грirпнього розслiдування керiвник
накладас дисrlиплiнарне стягнеtrня вiдповiдно ло закону.

2. f{исциплirrарнi стяI,I{ення накJIадаютьсяl керiвником FIa працiвникiв IОридичноТ сlсоби
вiдtrовiдно до IIopM законолавства про працю.

ХV. Порядок проведеннrI внутрiшнiх розслiдувань
l. У разi I{алходжеНllя tтовillоМJlеIIlIЯ або вияtв.llе}lIIя озIIак tlоруIilе}tt{я Ан,гиttоруrrпiйноТ

програми праlliвником I{)ри2цичноТ особи аLбо ознак l}ttиIlення працiвtlиком IОридrлltноТ
особи коруrrцiйlrих або поlз'язаIlих з коругrцiсIо llpaBoIIopylпeнb Уповноважепий гlовiдомJlяс
про tle керiвника, який вжиВас захо2liв, ttере2l,бачеIrих пуFIкl'ом 2 цього роздliлу.

У разi налход)tення повiдомлеIrня або виявлеI{I{я оз}Iак порушеIIня l]имог
Антикорупцiйrrоi програми керiвником або ознак вчиIIенIlя корупцiйrrого LIи пов'язано1о з
корупцiсю правопорушення Уповновахtений повiдомJIя€ про це засIIовникiв (учасникiв), якi
вживаютЬ заходilз, передбачених пункТом 2 rцього роздiзrу.

у разi надхоllження повiдомJIеI{ня або виtявлення фактitз про вчинення УповноважеIIим
корупцiйrrого або ltов'язаного з корупlцiекl правоIIоруIпенI{я, lIорушення вимог
АIlтикорупцiйноi програми керiвник гtоlзiлом:rя€ Irpo tlc засIiовникiв (учасникiв) Юридlлчноi
особи i втtивас заходiв, передбачених пунктом 2 tlbot.o роЗlIiJ]у.

2. За умов, передбачених пуIIктом 1 IIього роз2цiлу, зас[Iовники (учасники). керiвник
зобов'язанi вlttити таких заходiв:

1) lIротягом 3 (r,pbox) дtнiв (визlIачас,гься (вс,ганов.ltкlс,гься) IОри2lичною особою)
iнiltiювати проведення tlltyтpillIHboгo рс,зс.ltiдуlзанtля з метою пiд.l.вердrкенtrя чи
сrIростуваI]IIя iтl(lормаrдiт про ймовiрrtе порушення Алrтикоруllrtiйнот програми або
корупцiйне .Iи Ilов'язане з коругlцiею lIравоrI(]рушення;

2) за результатами проведення внутрiltlнього розслi2lування застосува.ги дисциIIлiнарtlе
с,tягнення до винних осiб, якщо для цього е пiдстави;



3) за резуль,гатами внутрitпнього розслi,цування виз}Iаtlити способи усупення прttчиIt i
lIаслiдкiв порушення, якII{о таке мало мiсlце, а також забезпе.rити заходи щодо запобil.ання
таким дiям у майбутньому;

4) у разi виявленI{я оз[Iак rtорупrliйного або пов'язаного з корупцiсю правоtIоруп]ення,
за вчинення якого псредбачено адмitliстрати.вI-Iу або кримiI{аJIьну вiдllовiда_пьнiсть, негайно
iнформува,ги прО tle спецiально уповI{оважеtIих суб'сктiв у сферi про.гидii корупцii.

З. ВГrУТРiШНС РозслiдуванIIя проводитьс|я Jlиlllе у l]иllаllках, коли Ila/IaHa або вияtз.ltена
iнформацiЯ стосустьсЯ конкретнИх осiб ,t,a мiсти,гl, фактичlli данi, якi можуть бути
rrepeBipeHi.

I}Ilутрiпlнс розслiдуваIIня призначасться керiвником i з:liйснюсr,ься комiсiсю. I Iоllя2lок
прове/lеIIня вltу,грiпtrriх розслiдувань, якi з,цiйснIоIотLся вiдrrовil(но до Алtr,икоруrllr,iйноТ
програми, затверджуеться ttерiвником.

f{o сrсла2ду KoMicii обов'язково вкJIIоча(]тI,ся Уtlовноваlкений, за винятком випа2lкiв,
коJlи розсJtiдування призначаеться за наслiдкlеми виявленIIя фактiв чи отримання iнформацii
про вчинеНня УповнОважениМ корупцiйного або пов'язаllого з корупцiсю праlзопоруLtIеFIIIя,
IIорушення вимог АнтикоруlrцiйllоТ програми.

Строк проведеIIIrя розслi2цуваI]IIя lte пс)RитIен IIеревиII(уl]ати 3 (,грьох) робочих 21ttiB
(визtrачасться (всl,аrlов.;rtосться) Юридичttоtс, особоlо).

Матерiали прове/.lених BrryTpilлHix розслiдувань зберiгаIоТI)ся в apxiBi Уповноватсеного
не менше 5 рокilз.

У разi якIllо :rа резуJlьтатами вну,грiItlнього розслiдування на УповноваженоI.о
LIакладас,гься /1исциlt.lliнарt,tе сl,ягFIелlня, IIро tlc письмово ttовi2lомляс,гься IIaцioHarlbHe
aI,eFITcTI]o з IIи,ганЬ заtrобil,анНя корупцiТ У /1воl(еIrнИй строк :] дати його наклаl(е]]ня.

xvl. IIорядцок вllесецIIя змilr до АlIтикорупrдiйIrоi rIроr,рами

1, Керiвник Юрили.rноТ особи забезпечу,э оргалtiзацilо механiзмiв зворотного зв'язlку та
iншi вну,грiшнi проtlеси, спрямованi на пiдтримку ,га постiйне в/lосконаJIеIIIля
Антикорупltiйноi програми.

2. Змiст Ан,гикоруrrцiйгrоi rIрограми N,Io}Ke бути переглянутий за результатами:
1) звiту про оrliгlки корупцiйних ризикiв у дiяльнос-гi IОридичноi особи;

2) здiйсlrення Ilагляду i контро.lttо за /(отриманням АнтикорупцiйlrоТ проr.рами, а також
оцiнки результатiв здiйснення передбачених нею заходiв;

3) аналiзУ практикИ виконаннЯ Уповновitrt(сllим своiх посадових обов'язкiв;

4) провелеIIня Уповноваженим аIIкетуванIlя, обговорення та консультацiй iз
ltрацiвниками, керiвником, засItовlIиками (у.Iасниками) IОридичrlоТ особи, а тако)к з
дiлtlвими rIарl'нсрами IОридtичttоТ особи шlо/lо у/lоскоI{аJIенгtя днтикорупlliйноi прогрirми.

3. lIriцiа,гором внесеLIIlя змiн 7io Ан,гикор,уllцiйноТ програми може бути УповItоваItений,
а також засновники (учасtiики), керiвник, прiл"цiвtлики Юри2lичноi особи.

4. Пропозицii цодо внесення змiн /]о Ан,гикорупцiйноi програми полаIOт])ся
уповноваяtеному. який iх вивчае та сист(]матизус. Раз на pik Уповноважений надас
керiвнику узагаJIы{ен[Iя пропозиltiй rцоltо вIl(]сення змitl до АrrтЙкорупцiйноi гlрограми, якi
tlадiйпr.ltи, та Ha/lac своТ рекомеlrдаltii Il{o/lo T>l врахування або вiдхи.llення''.



5. Керiвllик, отримавшtи вiд Уповноваже[lого узагаJlьнення [Iропозицiй щодо вIiссення
ЗМitt /]О АнтикорУпцiйноi програми, iнiцiIос ttроведення Тх вi2lкритого обговоlэегtня
трудовим колективом та засновниками (учасниками).

у випадках, коли засновIlики (учасники) або Уповноважений наполягаютL на
,гермiновому BHeceHHi певних змitl до Днтик,эруltltiйноТ програми) lсерiвник у найкоротrший
с,грок, але не пiзгtitпе 10 лнiв з дати налходжсtItIятаких ltропозицiй, iнiцiюе провеllеIIIlя
вiдповiдного обговорення.

6. У результатi схва;Iеt{lIя lrропозицiй засновIIиками (учасниками) та працiвниками
(тру.цовим коJIективОм) tОриди,rноТ особи к:ерiвник своIм наказом затверджус вiдтlсlвiднi
змiни до Ан,гикоругrltiйноТ програми, якi е ii гIевiд'емltою частиIlою.

lтки: У ltboMy пунктi вказуються спосiб TcL мiсце розмiщення тексту АrrтикорупцiйrrоТ програми у
аперовiй таlабо електроннiй tРормi, ?l l.акож на веб-сайr-i Юридичноi особи (у разi

BHocTi).
юридичrlа особа Morke визначити додатковi антикорупчiйнi стаttдарти i llроLцелури, опис
ких повине[l мiститися в AHTllKopyпrripYrrliй програмi.
ЮрlrДична особа може визI-IаLIити лодатковi приIiIlипи вiлбору дiлових партrrерiв, зва)каюtI

сlrеuифiку свосТ дiяльностi.
Юридичrlа особа MorKe визнаtlити ocHoBrti критерiI tlровелеtllIя антикорупuiйноi llеревiрки
iлових rlapTHepiB. llорялок iТ провелеtlня.
Юридична особа мас врахувати сrrеu,ифiку свосТ дiяльностi та зазrtачи.ги додатковi норми

йноТ етики прачiвникiв.
lОри.lllчна особа може зазFlаtlити llOll3TKOBi права, :]важаlоtlи tla сrrсчи(liку свосТ лiя.llьностi.
Юрилична особа мояtе зазнаtlитll ЛО:lаТКОВi обов'язкrл, :]ва)(аюtlи на спецrлфir<у свосi
|ял bHocTl.
К)Рt.lllи.lttа особа Morttc зазtlаlll|ти ло;lатковi забороltt,t, зважаtоtl и на сrrеrtифiку свосТ
iя;rьностi, у тому чtlс.lli забороttу праt{iвникам займа,гися будь-якоlо дiяrtьнiст,rо, яка Mg)I(e
класти конкуренцirо Iоридичнiй особi.
Юридrлчна особа MorKe зазнаlIи.ги лоrlатковi обмеrI<егtня,ц.llя осiб пiсля звi.ttьнення або
ипинення дlяльнос1,I, зважаIочи на t:пеrtифiку свосi дiя.llьностi.
IОрилична особа може визllа(lити до,ltатковi lJипадки. коли одер)I(ання поларуrlкiв <,

м.

' ПодарункИ, олержаrri керiвником або rrрачiвниками, як подаруt{ки державним або
унаJlьtlиМ пiлприсмс,гвам, установам чи орr,аrtiзацiям, с вiдllовiдно державною або
уналыlою власttiстю i ltередаютьс]q органу, rtiдприсмсr,ву, ycTatloBi чи орl.аrriзачiТ у

орядку, визна(lеtlому постановоЮ Кабirrету MiHicTpiB УкраТr;и вiд lб листопада 20l l
оку Ng l l 95 <[Ipo затвердження Поря:iку перелачi ,парункiв, одержаних як подарунки

rt<aBi, Автономrriй Республiцi Криrчl,територiа.llьнiй громадi, державним або комунальним
новам tlи органiзачiям>.

У разi ствоРення окремОго структурrlого пiлрозЛiлу УповноваженоI.о цуt1,!s]] 8 розлiлу Vl
ас бути с(lормульоваttий таким tlиttом:
. Уповrtоваженr,rй реалiзус своi права i обов'язки безгtосередньо. f{o викоtlалtня свотх
,rlкцiii Уповноваlкеttий може залучатtt rtраIцiвtlикiв пiлпорялкованого йому с.грукr.урного

iлрозлiлу, а також (за зI-одою керiвrlика) irltuих trраr(iвникiв ЮридичноТ особи. ёrрупrурп"
iлрозлiл Уrtовнова>ttеllого створtос,гыэя ,га лiквi:tовусться наказом керiвника. ltpa,rinnr*"

укl,ур}lого lriлрозlti,llу призllачаlоться на гlосади,га звi.гtьttякlться з rlосад (у разi розiрвалIня
дового договору з irrirtiативи керiвника [Ориличtrоi особи або iT засtlовникiв (у.lасникiв))

зголою Уповttовая<еноl,о,)).
J [Орtlдична особа MorIte визнаLIити дс,датковi обов'язкl.t Уповноваrкеного. зва)каючи на
печи(liку свосТ дiяlr bttocTi.
r MorKe бути зазначено назвУ itrших, гli>tt зазначеtri у перелiку, peccTpiB, якщо
\гrтикорупцiйгrою lrрограмоtо rlерелбr1.1еttо ix всденIiя Уповновахtеttим.
5 IОридична особа MorKe визt.lаLlити дсrtатковi llpaBa Уповнова)кеноI,о, зва)каючи на
:t lеuиrРiку cBoci' дiязr bltocr i.

У разi наяllНос,гi YttoBttoBa}Kellиx у суб'сктаХ госполарсьКоТлiя.ilьIlосr.i (сРiлiях, lriдроздiлах,
очiрlliх lliдгtрисмствах), нал яким14 lОрилична особа злiйсtIюс контроль, Уповноважений
абезпе.tус гtiдготов ttу звеленого Звiту.

на особа мо)кс визtiаtlttти лс,латкову i яка ма€ мiсти,гися у Звiт



ва)каючи на спеLtифiку сво€Т дiяльно()тi.

ня.

[Орлrдичrrа особа може визнаtlити п()рядок здiйснення пJlанових ,га позапланових перrэвiрок
iяльностi праlliвникiВ ЮриличноТ особи, порядок tlроI}едеllня скспер-гизи докумснтiв, а
кож лодаткОвi tРормИ наглялУ i коrrтролЮ за дотриманням АнтикорупцiйноТ програм14,
а)каючи на спешиt|tiку свосi лiяльrrоr;r-i.
Юрили,lна особа Moilte визнаtlити rrt:релiк захолiв для ]ахисту викривача та порялок i'х

I{)рили,tна особа монtе встаl]ови,ги ltодатковi вимоги, зва)каюLl1.1 rra спечифiку своею
iяльност,i, зокрема, r.uорiчну лобровirrьну подачу працiвниками ,lteK"Tlapaшii про вiдсутttiсть
л...l,-:."_., :..-.л.лл л:_нфлiкту iHтepeciB.
Змiни ло АнтикорупiliйноТ гrрограм14 Llе l\4ожуть всl,аtiовлюват}l стаttлар,I,и.га вимоги I,1rl)Klli,
iяt передбаченi Законом ,га Типовою антикоругruiйною програмоrо.


