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Преамбула

IJiero Антиlсорупцiйноrо програN,Iою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕF{ОЮ
ВIДПОВIДАЛЬLIIСТЮ (АЙКЬЮ ТРЕЙД ЮКРЕЙН) (далi - IОридичr-rа особа) проголошуе,
що [i працiвники, посадовi особи, керiвl-tик i застловгtики (у.rасники) у своiй внутрiшнiй
дiяльностi, а також у правовiдносинах iз дiловими партнерами, органами державноi влади,
органами мiсцевого самоврядування, керуються принципом <нульовоi ToлepaI-ITI]ocTi> до
будь-ятсих проявiв rсоругlцii i вживатимуть Bcix передбачеIIих законодавством заходiв щодо
запобiганнrl. ви,явлення та протидii корупцii i пов'язаним з HeIo дiям (практикам).

I. Загальнi положення
1. Антикорупцiйrrа програма е комплексом правил, стандартiв i процедур щодо

виявлення, протидii та запобiгання корупцii у дiяльностi ЮридичноТ особи.
2. Антикорупцiйна програма встановлюе стандарти та вимоги не нижчi, нiж

передбаченi Законом УкраiЪи кПро запобiгання корупцii> (лалi - Закон) та Типовою
антикорупцiйною програмою, затвердженою рiшенням Нацiонального агентства з питань
запобiгання корупцii.

3. Термiни в Антикорупцiйнiй програмi вя(иваються у значеннях, наведених в Законi.
4. Антикорупцiйну програму затверджено рiшенням учасника Юридичноi особи та

введено в дiю наказом Юридичноi особи пiсля iT обговорення з працiвниками i посадовими
особами Юридичноi особи.

5. Текст Антикорупцiйноi програми перебувае у постiйному вiдкритому доступi для
працiвникiв, посадових осiб Юридичноi особи, а також для ir дiлових партнерiв на
паперовому HociT за адресоIо: 0З110, м. КиТв, вул. Преобрalкенська, буд. 2З. офiс 9, та в
електронному виглядi на офiцiйному веб-сайтi IОридичноi оооби: lrttps://iqtradeua.com/.

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

1. Антиttорупцiйrrа програма е обов'язковоIо для викоFIання yciMa працiвниками
Юридичноi особи" вItлючаючи посадових осiб ycix piBHiB, керiвника. засновникiв
(уласникiв), а такояt для ycix суб'сктiв господарсьtсоi дiяльностi (фiлiй, пiдроздiлiв, дочiрнiх
пiдприсмств), над якими вона здiйснюс контроль,

2. Антикорупцiйна лрограма такох( застосовуеться Юридичною особою у ii
правовiдносинах iз дiловими партЕIерами, у тому LIиcJri органами державноi влади та
органаN,Iи мiсlдевого самоврядування.

З. Здiйснення заходiв щодо виконання (реа,пiзацii) Антикорупцiйноi програми в мея{ах
cBoik повноважень провадять :

1) засновники (учасники) Юридичноi особи (далi - засновники (учасники));
2) керiвник Юридичноi особи (да"rli - керiвник);
З) посадова особа Юридичноi особи, вiдповiдальна за реалiзацiю Антикорупцiйноi

програми (далi - Уповноважений), правовий статус якоi визначаеться Законом i
Антикорупцiйною програмою ;

4) посадовi особи Юриди.rноТ особи Bcix piBrriB та iншi працiвники Юридичноi особи
(далi - працiвrrики).

III. Антикорупцiйнi заходи у дiяльностi ЮридиtIноТ особи
1. Перелiк антикорупцiйних заходiв у дiяльностi ЮридичноI

особи

1. Юриди.rна особа забезпе.rуе розробку та в}ки,гтrI заходiв, яlсi с ллеобхiдними

достатнiми для запобiгання, виявJIення i протидii Kopyrruii у своIй дiяльностi.



2. Антикорупцiйrri заходи включають:
1) перiодичну оцiнlсу корупцiйних ризикiв у дiяльностi Юридичноi особи;

2) антикорупцiйнi стандарти i процедури у дiяльностi IОриди.rноi особи.
3. Основними антикорупцiйними ста}Iдартами i процедурами Юридичноi особи е:

1) ознайомленFIя I-Iових працiвниtсiв iз змiстом Антикорупцiйrrоi програми, проведення
навч€Iльних заходiв з питаFIь запобiгання i протидii корупцii;

2) антиrсорупцiйна перевiрка дiлових партнерiв;
З ) пололtення щодо обов' язlсового дотримання АнтиltорупцiйrrоТ програми;
4) критерii обраrшя дiлових партнерiв Юридичгrоi особи;
5) обмехtення щодо пiдтримки IОриди.lною особою полiтичних партiй, здiйснення

благодiйноi дiялъностi ;

6) механiзм повiдомлення про виявлення ознак порушенЕя АIrтикорупцiйноi програми,
ознак вчинення коруlrцiйного або пов'язаного з корупцiею правоrrорушенлlя, а такоЖ
конфiденцiйнiсть таких пов,iдомлень та захист викрива.riв;

7) здiйснення УповноRаженим та працiвниками функцiй щодо запобiгання корупцii;
8) процедура розгляду повiдомлеFIь викривачiв, вtслtочаючи внутрiшrrе розслiдування i

накладення дисциплiнарних стягнень ;

9) норми професiйноI етиtси та обов'язки i заборони для працiвникiв;
10) механiзми запобiганrrя i врегулtовання конфлiкту iHTepeciB;
11) обмехtення щодо подаруr-rкiв;
12) rrагляд i контроль за дотриманням вимог Антикорупцiйноi програми.

2. Перiолична оцiнка корупцiйних ризикiв у дiяльностi
ЮридичноТ особи

1. IОридична особа не менше одного разу на piK здiйснюс внутрiшню оцiнку
lсорупцiйних ризикiв у своiй дiяльностi.

2. Itорупцiйним ризиком с обгрунтована ймовiрнiсть настання подii lсорупцiйного чи
пов'язаного з корупцiсю правопорушення або порушення вимог Антикорупцiйноi
IIрограми.

3. Оцiнrса корупцiйних ризиtсiв в Юридичнiй особi проводиться rсомiсiсю з оцiнки
корупцiйних ризиltiв (далi - комiсiя).

Порядок дiяльностi та склад KoMicii затверджуIоться керiвником.
[о складу KoMiciT входять Уповноважений (голова KoMicii), керiвники структурних

пiдроздiлiв ЮридичноТ особи, а також iншi працiвники. визначенi керiвником за
погодяtенням з Уповrrова}кениN,L.

Пiд час проведення оцiнtси rсорупцiйних ризикiв за iнiцiативою Уповнова}кеного до
роботи KoMicii без вttлю.rення до ii склалу N,Iожуть залучатися iншi прашiвники Юридичноi
особи, а такох( незалелснi експерти чи спецiалiсти.

Уповrrоваrкений, з метою I]едопущення конфлiкту iHTepeciB або rrеоб'ективностi у
роботi KoMiciT, при розподiлi функцiй мiж члеЕIами KoMiciT бере до раги коло ix посадових
обов'язtсiв в IОридичнiй особi.

4. MeToro дiяльностi rcoMicii с запобiгання, виявлення i усугtення корупцiйrrих ризикiв у
дiяльностi заснов}Iикiв (учасникiв), керiвника та шрацiвникiв IОридичноi особи.

5. Itорупцiйнi ризики у дiяльностi ЮридичноТ особи подiляються на внутрiшнi та
зовнiшнi,

Внутрiшнi корупцiйнi ризики iдентифiкуються в органiзацiйно-управлiнсьrсих,

фiнаrrсово-господарських, кадрових, юридичFIих процедурах дiяльностi Юридичноi особи.
Зовнiшнi корупцiйнi ризики iдентифirсуються у дiяльностi дiлових партнерiв, у тоМУ

числi органiв дертсавноi влади, органiв пtiсцевого самоврядування, з якими IОридична особа
перебувас у дiлових правовiдt-tоси[Iах.

6, За резуlIьтатами iдентифiкацii корупцiйrrих ризикiв KoMicielo вiдповiдно до порядкУ
iT дiяльностi здiйснюються iхне визначення та опис, класифiкацiя за категорiями та виДаМи.



7. За результатами оtliнtси корупцiйних ризикiв у дiя.lrьностi IОридичноi особи комiсiя
готуе письмовий звiт, rr1o пiдписуеться членами KoMicii.

Звiт складаеться за формою i структуро[о" визначеними в порядку дiяльностi коплiсii.
Звiт за результатами оцiнки rсорупцiйних ризиlсiв подаеIься керiвнику, засновцикам

(уrасникам) IОридичноi особи i повинен мiстити:
1) iдентифiкованi корупцiйнi ризики. а Taкo}lt причи}Iи, що ix породх(ують, та умови,

що iM сприяють;
2) оцiнrсу виявлеIlих корупцiйпих ризикiв;
З) пропозицii щодо заходiв iз запобiгання. усуненrrя (зменшення) рiвня виявлених

корупцiйних ризикiв.
lI'eKcT звiту нада€ться для ознайомлення працiвниtсам ЮридичноТ особи.
8, Якщо пiд час заходiв щодо оцiнки rсорупцiйних ризиttiв Уповноваrкений виявить

факт порушенIuI Антикорупцiйноi програми, ]]чине}Iня корупцiйного або пов'язаного з
корупцiею правопорушення, BiH iнiцiюе перед керiвником питання проведення
внутрiшнього розслiдування у порядку, передбаченому роздiлом ХV Антикорупцiйноi
програми.

9. IОридична особа гrе рiдше HirK один раз на три роки може проходити зовнiшнtо
оцiнку корупцiйних ризиtсiв, яку проводять органiзацii, Lцо нада[оть аудиторськi, юридичнi
чи консалтинговi послуги. або rrезалежrri експерти.

10. За результатами опрацювання звiту BrryTpirrrHboT таlабо зовнiшньоi оцirrки
корупчiйних ризикiв керiвник, засновники (учасники) втtивають необхiдних заходiв для
запобiгання, виявлення i протидii корупцii у дiяльностi IОридичноi особи, у тому числi
шляхом змiни iснуtочих антикорупцiйних стандартiв та процедур.

3. Опис антикорупцiйних стандартiв i процедуру дiяльностi
Юридичноi особи

1. З MeToto формуваrrня належного рiвня антикорупцiйноi культури Уповноваrкеним
для нових працiвникiв, а також iнших осiб, якi дiють вiд iMeHi ЮридичноТ особи,
проводиться обов'язкове вступне ознайомлення iз полохtеннями Закону, Антикорупцiйноi
програми та пов'язаних з нею док}ментiв.

2. ГIолоrrсеrrrrя щодо обов'язковостi дотримання Аrrтикоругrцiйноi програми
вклюLIаються до правил внутрiшнього трудового розпорядку }Ориди.tноТ особи, положень
rtро cTpyкTypHi пiдроздiли, Bcix трудових договорiв" а також можуть включатися до
договорiв, якi укладаrоться Юридичною особоrо.

Примiрнi форми антикорупц,iйних застережень розробляються Уповновахсеним з

урахуванняrчr сфер дiяльностi ЮридичноТ особи.
3. Щiловi партнери Юридичtлоi особи обираюr,ьсяl згiдно з критерiями, яtсi бшуються на

прозоростi дiяльностi, lcoHKypeHTHocTi, якостi ToBapi.B, робiт i шослуг та надiйностi.
4. Критерii i процедури вiдбору дiлових партнерiв для рiзних сфер дiяльностi

IОридичноi особи розробляе Уповновахсений та затверджуе керiвник.
5. Уповноважений проводить антикорупцiйну перевiрrсу наявних або потенцiйгrих

дiлових партнерiв Юридичноi особи з MeToIo оцirrки rrаявностi корупцiйrrих ризикiв. При
цьому Уповноваrкений перевiряс. чи ма€ дiловий партнер репутачiю суб'скта, дiяльнiсть
якого пов'язана з корупцiею (HaBiTb за вiдсутностi вiдповiдних судових рiпrень), та IIи не
буде дiловий партнер використовуватися як посередник лJIя передачi TpeTiM особам (або

для отримаrrн;r вiд TpeTix осiб) неrrравомiрrrоi виl-оди.
Антикорупr(iйна перевiрка здiйснюсться вiдповiдно до вимог Антикорупцiйноi

програми, а також стандартiв для рiзних сфер д(iяльнос,гi Юридичноi особи, tцо

розробляються та затверджуIоться Уповлtоваrrtеним. Матерiали перевiрtси зберiгаються не
менше нiж 5 poKiB.



За резу.lтьтатами а}Iтикоруllцiйноi перевiрrси дiлового партнера Юридичноi оооби
Уповноваяtений складае письмову рекоN,Iендацiю керiвнику.

У разi негативноТ рекомендацii Уповноваженого керiвник для продовлсення або
початку правовiдносиrr iз таким дiловим партнером мас ухвалити обrрунтоване рiшення з

цього питання.
6. Юриди.rна особа може здiйснювати внесl(и на пiдтримку полiти.lних партiй, а також

здiйонювати благодiйну дiяльнiстъ липIе пiсля висновку Уповноваrкеного про вiдсутнiсть
rtорупцiйних ризиtсiв.

Уповноваясений ухвсьтюс висновок протягом 60 днiв (визна.rас,гься (встановлюеться)
Юридичною особою) пiсля отримання Bcix документiв, пов'язаних iз здiйсненням вказаних
BHecKiB або благодiйноi дiяльностi, i направляе його керiвнику.

Благодiйна дiяльнiсть ЮридичноТ особи за загаJIьним правилом ма€ здiйснюватися (у

разi вiдсутностi заборон, встановлених законодавством) лише через благодiйнi органiзацii
вiдпов iдно до за](онодавства.

7. Здiйснення благодiйноi дiяльностi IОридичноi особи не допускаеться, якщо:
1) ii здiйснеFIня е умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рiшення органом

дерхсавноi влади. органом мiсцевого самоврядування або здiйснюеться з метою отримання
переваг у пiдприсмницькiй дiяльлtостi;

2) дiловий партнер або орган дер>IсавноТ влади, орган мiсцевого самоврядування
наполягас rrа здiйсttенгti ,того чи iншого виду благодiйноi дiяльtlостi через певну благодiйну
органiзацiю.

Уповноважений веде ресстр здiйснених IОридичною особою BHecKiB на пiдтримку
полiти.tних партiй та благодiйнот дiяльностi. Щанi в такому peccTpi пiдлягають зберiганню
не менше нiж 5 porciB.

Положеlrня про порядок ведення вказаного реес'rру затверджусться керiвником за
поданням Уповгrоваженого,

8. Для повiдомленtlя працiвниками IОридичrrоi особи rrро фаrсти порушення
АнтиltорулцiйrrоТ trрограми, вtlинення корупцiйrлих або пов'язаних з rсорупцiею
правопорушень (да-lli - шовiдомлелlня) Уповновалсений розп,riщуе вiдповiдгlу iнформачiю на
iнформацiйних стендах в притчliщеннi IОриди.lноi особи. Така iнформацiя повинна мiстити:

/визначасться наказом по Юридичнiй особi/
Уповноваrкений розробляе типову форму повiдомлення.
Уповtтоважеr-lий веде ресстр повiдомлеIIь про факти порушенЕIя Антикорупцiйноi

програми або ознак вчинеFIня корупцiйних чи пов'язаних з корупцiею правопорушень.
Порядоtс ведення вiдповiдного ресстру затверджустьсrl керiвником за поданням
УповновахtеFIого.

Строltи i порядок розглJ{ду Уrrовнова>rсеним повiдомлень про фаlсти порушенFIя
Антикорlтlцiйноi програми, вчинення корупчiйних або пов'язаних з корупцiею
правопорушеFIь вста}IовлюIоться в tlолоItеI:I1-1i. затвердженому керiвником за поданFIям
уповноваженого.

lV. Норми професiйноТ етики працiвникiв IОридичноi особи

1. Працiвниrси Юридичноi особи пiд 1121" виконання cBoix функцiональних обов'язкiв
зобов'язанi неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведiнки.

2. Працiвrrики IОридичноТ особи толерантно i з повагою ставляться до полiтичних
поглядiв, iдео:rогiчних та релiгiйних переко}Iань iнших осiб, а також зобов'язуються не
використовуI]ати своi повrrоваження в iHTepecax полiти,lних партiй та/або полiтиtсiв.

З. Працiвники К)риди.rноТ особи дiють об'сrстивно, FIезважаюLIи на особистi iнтереси,
особисте ставлеI-tнrI до будь-яких осiб. на своi полiти.rrri погляди, iдеологi.:нi. релiгiйнi або

iншi особистi погляди чи rтереконання.



4. Працiвники Юриди.тноi особи сумлiнrrо, KoMпeTeFITI-Io, вчасно, результативно i
вiдповiдально виконують функцiональнi обов'язltи, рirrтення та доруLIення органiв i

посадових осiб, яким вони пiдпорядкова}Ii" пiдзвiтнi або пiдконтрольнi. а також не

допускають злов}кива}Iь та неефективного викорис,гання коштiв i майна Юридичноi особи.
5. Прачiвники IОридичtлоi особи не розгоJIошуIоть i lle використовуIоть в iнший спосiб

конфiденцiйну iнформатдiю, що стала 1м вiдома у зв'язку з виконанням cBoix

функцiональних обов'язкiв, lcpiM випадкiв, встановлених зако}tом та / або iнruим локальним
нормативно-правовим документом IОридичноI особи.

6. Працiвники Юридичноi особи, незважаючи на особистi iнтереси, утримуIоться вiд
виконання рiшtень чи доручень tсерiвлtицтва Юриди.tноТ особи, якщо вони становлять
загрозу охоронIованим законом правам, свободам tIи iHTepecaM окремих громадян,
юридичних осiб. державним або сусгriльгtим iHTepecaM або суперечать заrtонодавству.

7, Працiвники Юридичноi особи самостiйно оцiнюють шравомiрнiсть наданих
керiвництвом рiшень аIи доргIень та моrIшиву шкоду, шlо буде завдана у разi вико}Iання
таких рiшень чи доруLIень.

У разi отримання для виконання рiшень tли доручень, якi працiвник Юридичrrоi особи
BBalKac незаконЕIими або такими) що становJIять загрозу охоронюваним законом rtравам,
свободам чи iHTepecaм окремих гроNIадян, юридиLIних осiб, державFIим або суспiльним
iHTepecaM, BiH повинен негайно в письмовiй формi повiдомити про це безпосереднього
rсерiвника, або керiвника Юридичллоi особи, або iT засновгlикiв (учасниltiв) та
уповноваженого.

V. Права i обов'язки засновникiв (учасникiв) та працiвникiв
(KpiM Уповноваженого) ЮридичноТ особи

1. Засновtлики (учасники), керiвIIик" працiвтлиtси та iHrui особи, що дiють вiд iMerri
ЮридичноТ особи, мають право6:

1 ) надавати пропозицii щодо удосконалення Антикорупцiйноi програми;
2) звертатися до Уповнова}кеного за консультацiями щодо виконання Антикорупцiйноi

програми та роз'ясненнями Lцодо iJ тrололtень.
2. Засновгtиtси (учасники), керiвник, працiвники Юридичноi особи зобов'язанi:
1) лотримуватися вiдповiдних вимог Закону, Антикорупцiйноi програми та пов'язаних

з нею внутрiшнiх документiв, а також забезпе.lувати практиtIну реалiзаrlirо
Антикорупцi йноТ програми ;

2) виконувати своi безпосереднi обов'язки з врахуваI-tням irrTepeciB Юриди.l1-1оi особи;
З) невiдкладно iнфорN{увати Уповноваженого, керiвника або засновникiв (учасникiв)

IОридичноТ особи про випадки порушення вимог АнтикорупцiйноТ програми (або про
випадки пiдбурrоваriнrt до таких дiй). вчи1-1ення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею
правопорушень iншими працiвниками IОриди.rrrоТ особи або iншrими фiзичними або
юридичFIими особами, з якими }Оридична особа перебувае або плануе перебувати у дiлових
вiдносинах;

4) невiдкладно irlформувати в порядку, визначеному Антикорупцiйгrою програмою,
про ви}Iикнення реального, потеллцiйного lсонфлiкту iHTepeciB;

5) утримуватися вiд поведiнки. яка може бути розцiненою як готовнiсть в.tинити
lсорупчiйне правопорушеI:Iня, пов'язане з дiяльнiстlо IОридичноТ особи;

6) не вчиняти та не брати участi у вчиненнi rсорупцiйних правопорушеЕь. гtов'язаllих з

дiяльнiстю Юридиrrrrоi особи.
З. Працiвникам та керiвниttу lОридичноТ особи забороrтяеться:
1) використовувати cBoi службовi rrовнова}ке}Iня або свое становиIце,га пов'язанi з rIим

можливостi з MeToro одерr(ання неправомiрлtоi вигоди для себе .tи ir-rших осiб;
2) використов}ъати будь-яке майно lОридичrrоi особи .rи iT кошти в приват}Iих

iHTepecax;



3) вимагати або отримувати буль-яку матерiальну або нематерiальну вигоду (лля себе

чи для близьких осiб) у зв'язltу iз здiйсненням cBoik посадових обов'язttiв, яка не

передбачена трудовим або iншtим договором мiхt ними та Юридичною особою;
4) органiзовувати. бути посередFIиком або особисто здiйсшовати будь-якi готiвrсовi або

безготiвковi платетri чи розрахунки з дiловими партнерами IОридичноТ особи, якщо TaKi
плате>tti чи розрахунки не передбаченi чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковаFIо на рiшеlлtlя працiвниrсiв IОридич1-1оi особи з
MeToIo отримання будь-якоi матерiальноi або нематерiальноi вигоди для себе чи для
близьких осiб. яка не передбачена трудовим або iншим договором мiж гrими та Юридичною
особою;

6) вчиняти будь-якi дii, якi прямо або опосередковано пiдбурюють iнших працiвникiв,
керiвника Юридичноi особи до порушення вимог Закону чи Антикорупцiйноi програми.

4. Пiсля звiльнення або iншого припинення спiвробiтництва з Юридичною особоло
особi заборонясться розголошувати або використовувати в iнший спосiб у своТх iHTepecax
iнформацiю (конфiденцiйrrу), яка сталаiй вiдома у зв'язку з виконаttням cBoix повноважень,
договiрних зобов'язань.

5, Вимаган}Iя, прохання, одержанЕIя подарункiв для себе.lи TpeTix осiб вiд юридичних
або фiзичrrих осiб працiвниками, керiвником IОридичноТ особи (безпосередньо або через
iншtих осiб) у зв'яtзttу iз виконанням своТх повЕIоважень або cBoi'M становищем та
пов'rIзаними з цим можливостrIми не допускаються.

Працiвниltи, ltерiвниlс можуть приймати подарунки1', якi вiдповiдають
загальновизнаним уявленням про гостиннiсть (наприклад, подарунки у виглядi cyBeHipHoi
продукцii, пригощення ilttею та напоями, запрошення на розвшtсальнi заходи,
вiдшкодування транспортI-Iих витрат та проживанFIя в готелi), rcpiM випадкiв, передбачених

у пyrrKTi 5 цього роздiлу,,Iкщо BapTicTb таких подарункiв I{e перевищус 5 000,00 грн.
Передбачене цим пунктоlvl обтчtелtення щодо BapTocTi подарункiв не поширюсться на

подарунки, яtсi:

загальнодоступнi виграrшi, призи, премii, бонуси.
У разi виявленIjя подарунка, щодо якого icHyc заборона у його одерrканнi, у

службовому примirценнi. а Taкo>It у разi }Iадходження пропозицii подарунка працiвниtси,
керiвниlс Юридичноi особи зобов'язанi невiлк;Iадно, ЕuIе не пiзнiше одного робочого дня,
в)Itити таких заходiв:

1) вiдмовитися вiд пропозиItii;
2) за мо>ltливостi iдентиt}irсувати особу, яrtа зробила пропозицiю;
З) залуlити свiдкiв, якщо це можливо, у тому числi з LIисла працiвникiв Юридичноi

особи;
4) писъмово повiдомити про пропозицiю Уповноваrкеного та безпосереднього

rсерiвника (за наявностi) або керiвrtика IОридичноi особи.
Про виявлення майна, що може бути неправомiрпою вигодою, або подарунка

складаеться акт, яtсий пiдписусться особою, яка виявила неправомiрну вигоду або
rrодарунок, та Уповнов?жеIlим або if безпосередrriм rсерiвником (у разi наявностi) .rи

керi.вниtсом Юридичноi особи,
У разi якщо майно, що може бути неправомiрrrою tsигодою, або подарунок виявляе

особа. яка с lсерiвником lОриди.tноi особи або Уповноваженим, акт про виявлення такого
майна пiдписус ця особа або особа, упов}Iовarкена на виконання обов'язкiв lсерiвника
Юридичноi особи у разi його вiдсутностi.

6. Працiвниrси, керiвгrик, а також особи, якi дiють вiд iMeнi IОридичгlоi особи,

утримуються вiд пропозицii подарункiв державним службовцям, народним депутатам
Украiни, депутатам мiсцевих рад, iх близьrсипц особам, фактичним або потенцiйним дiловим
партнерам, ix працiвникам або представникам, а також вiд будь-якоТ iншоТ поведillки, яка

на товари, послуги,



може бути розцirтеноrо як готовrliсть вчинити корупцiйне правопорушення. гtов'яlзане з

дiяльнiстю IОриди.тноi особи.
Подарунки можуть бути дозволенi у випадках. коли вони вiдповiдають

загальновизЕаним уявленням про гостинttiсть i i',x BapTicTb не перевищуе встановленi
законом розмiри.

Загальну полiтиtсу IОридичноТ особи щодо пропозиlдiй подарункiв вiд iMeHi IОриди.rноТ
особи в рамках загальIJовизнаних уявлень про гостиннiсть визIlачае керiвt,tик iз
врахуванням вимог :}аконодавства.

]. Про KoIteH фаrст пропозицii подарунка або отриN.{ання подарунка в рамках
загальновизнаних уявлень про гостиннiсть працiвники, lсерiвник Юридичноi особи
протягом одного робочого дня писъмово повiдомляIотl, Уповrтовахсеного за встановленоло
ним формою.

VI. Права i обов'язки Уповноваженого та пiдпорядкованих йому
працiвникiв (у разi ix наявностi)

1. Уповновах<ений Юриди.tноТ особи призначаеться засновниками (учасниками) або ii
lсерiвником вiдповiдно до заl(онодавства про працю та установчих документiв IОриди.ll-tоТ
особи.

2. Уповноваженим може бути фiзична особа, яка здатна за своiМи дiловими та
морЕrльними якостями, професiйним piBHeM, станом здоров'я виконувати вiдповiднi
обов'язки.

3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявностi обставин,
визначених частиною третьою cTaTTi 64 Закону.

4. Несумiсною з дiяльнiстю Уповноваrкеного е робота на посадах, зазначених у пунктi
i частини першоi статгi 3 Закону, а також будь-яка iнша дiяльнiсть, яка створюс реальний
чи потенцiйний конфлiкт iHTepeciB з дiяльнiстю ЮридичноТ особи.

У разi виникнення обставин HecyMict_-tocTi Уповноважеr-rий у дводенний cTpolc з дня
виникнення таких обставин зобов'язаний повiдомити про це керiвника Юридичноi особи 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 cTaTTi 64 Закону.

6. Головtлими завданнями Уповrrоваженого е пiдготовка, забезпечення реалiзацiТ та
контроль за здiйсненням заходiв rrlодо запобiгання" протидiТ i виявлення корупцii в
Юриди.пriй особi.

7. Уповноваrкений реалiзус своТ права i обов'язки безпосередньо. Що виконання cBoix
функцiй Уповноваrrtений може залучати (за згодоIо керiвниrса) iнших лрацiвнитtiв
Юридичноi особи.

8. Здiйсrrення Уповноваженим своiх функцiй в lОриди.lrriй особi е незалежним.
Втручання у дiяльнiсть Уповнова}кеного з боку працiвниtсiв, засновникiв (у.lасникiв),
tсерiвниrса, дiлових партнерiв IОридичноi особи. а такох( iнших осiб заборонясться.

Забороняеться lrокладення на Уповноваженого обов'язкiв, що не нttлежать або
виходять за межi його повноважень, визначених Законом i Антикорупцiйною програ]\,Iою.
чи обмехrують виконання ним повнова}кень.

10, Засновники (учасники), керiвник IОридичноТ особи зобов'язанi:
1) забезпечити Уповноваженому rrалеrrснi матерiа_гlьнi та органiзацiйнi умови працi;
2) сприяти виконанЕю Уповноваженим функцiй, передбачених Законом ,га

Антикорупцiйною програмою ;

3) оперативно реагувати на письмовi та ycHi звернення, пропозицii та рекомендаr{ii
Уповноваrкеного, наданi ним в Me)Itax реалiзацii Антиttорупцiйrrоi програми;

4) за iнiцiативи Уповноваженого надсилати заIIити до органiв дертtавноi влади, органiв
мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ та органiзацiй незаJIех(но вiд форми



власностi з метою отримання вiд них вiдповiдноi iнформацii та матерiалiв, rrеобхiдних для
виконання покладених на Уповноваженого завдань.

1 1. Уповноважений для викона}IFIя покладених на нього завдань зобов'язаний:
l) виrсонувати своi фунrсцii об'€ктивно i неупереджено;
2) органiзовуваги пiдготовку внутрiшнiх документiв Юриди.rноi особи з питань

формування та реалiзацii Антиrсорупцiйноi програми ;

З) розробляти i подавати на затверджеtlня керiвниrса внутрiшнi документи IОридичноi
особи з пита}lь, передбачених Антиrсорупцiйною програмою;

4) забезпечувати здiйснення нагляду, контролю та монiторингу за дотриманням
працiвниками, керiвником Юридичноi особи Закону_i Антикорl,тlцiйноi програми;

5) проводити оцiнку результатiв здiйснення заходiв. передбачених Антикорупцiйною
програмою;

б) забезпечувати пiдготовку звiту про стан виконання АнтикоlэугrцiйноТ програми;
7) забезпечувати здiйснення спiвпрацi з особами, якi добросовiсно повiдомляють про

молсливi факти порушення вимог АнтикорупцiйноТ програми, вчинеFIня корупцiйних або
пов'язаних з коругrцiсю правопорушень;

8) забезпечувати пiдготовку та подан}Iя керiвrrику пропозицiй щодо плану проведення
перевiроlt дотримання вимог АнтиtсорупцiйноТ програми;

9) брати участь у проведеrrнi перевiрок та внутрiшнiх розслiдувань, якi проводяться
згiдtlо з Антикорупцiйною програмою;

10) брати участь в проведеннi перiодичноi оцiнки ltорупцiйних ризикiв у дiяльностi
}ОридичноТ особи;

11) забезпеLIувати формуванrIя i ведення peecTpiB:
працiвllикiв ЮридичноТ особи, притягнутих до вiдповiдальностi за порушення вимог

Антикорl.пцiйrrоТ програми. в.IиненIlя корупцiйrлого правопорушеIlня чи правопорушення,
пов'язаного з lсорупцiсю;

здiйснених Юриди.tною особою BHecKiB на пiдтримку полiти.rних партiй та благодiйноi
дiяльl-tостi;

проведених згiдгtо з Антиrсорупцiйною програмою антикоруtrцiйних перевiрок;
проведених згiдно з Антиttорупцiйною програмою внутрiшнiх розслiдувань та

перевiрок;
повiдомлень про конdlлittт iHTepeciB та про порушення вимог Антикорупцiйноi

програми, вчинення коруrrцiйного правопорушеЕ[Iя чи правоIIорушення, пов'язаного з

корупцiсю;
12) органiзовувати i проводити антикорупцiйну перевiрку дiлових партнерiв

Юридичноi особи;
13) забезпечувати копфiденцiйнiсть iнфорrчrацii та захист tlрацiвtlикiв, якi повiдомили

про порушення вимог Антикорупцiйноi програми, вLIинення rсорупцiйного правопорушення
чи правопорушення. пов'язаного з lcopyпlticto;

14) надавати засновникам (учасникам), керiвlrику, rтрацiвникам IОридичноТ особи

роз'яснення та консультацiТ, пов'язаrri iз застосуванням Аrrтикорупцiйноi програми;
15) забезпечувати iнформування громадськостi про здiйснюванi IОридичною особою

заходи iз запобiгання rсорупцii;
16) брати участь у спiвпрацi з органами державrrоТ вJIади, органами мiсцевого

самоврядування, i,ншими Iоридичними особами" цеурядовими таlабо мiжнародними
органiзацiяNIи з питань запобiгання корупцii;

1]) органiзовувати проведення заходiв з пiдвищення rсва;riфirсацiТ працiвникiв
Юридичноi особи з питань, пов'язаних iз запобiганням lсорупцii;

18) брати участь у процедурах добору llерсоналу Юридичноi особи;
19) забезпечувати взасмодiю i координацiю MirK струIстурними пiдроздiлами

Юридичноi особи щодо пiдготовки, забезпечення реалiзацiТ та контролю за здiйсненняМ
заходiв щодо реалiзацii Антикорупцiйноi програми;



20) здiйснювати iншi обов'язки, передбаченi Законом, Антикорупцiйною програмою.
трудовим договором.

12. Уповноваrкений для виконання покладених EIa нього завдань ма€ право:
1) о,тримувати вiд працiвникiв, tсерiвника Юридичноi особи письмовi та ycHi пояснен}Iя

з питань. що стосуються покладених на нього пoBIloBa}KeHb (у тому числi пiд час проведе}I}Iя
перiодичноi оцiнки корупцiйних ризиtсiв, антикорупrliйних перевiрок дiлових партнерiв,
перевiрок, внутрiшнiх розслiдувань та експертизи);

2) отримувати вiд пiдроздiлiв ЮридичноТ особи iпформацiю та матерiали (завiренi копii
фiнансових, бухгалтерських та Iоридичних документiв, вlлуrрiшню слутсбову
кореспонденцiю) стосовно дiяльностi Юриди.tноi особи, у тому .tислi докlменти, якi
стосуIоться проведе[lня (або участi) закупiве.гlь ToBapiB. роб.iт або послуг. у коFrкурсах тощо.

У разi необхiдпостi Уповгlова}кеному надаеться доступ до оригiналiв документiв. lсопii
яких Йому були передаrri. У випадках ltедоцiльностi виготовлення зrrачноi кiлькостi копiй
документiв Уповновarкеному за рiruенням tсерiвника пiдроздiлу можуть передаватися
оригiнали вiдповiдних документiв, якi пiдлягаlоть поверненню ним протягом 5робочих днiв
з дати завершення проведенFIrI ним заходу, длrI якого вони витребовувалися;

3) отримувати проекти фiнансових, оргаr*iзацiйно-розпорядчих докумеrrтiв, договорiв
для проведення i,x перевiрtси на предмет FIаявностi корупцiйних ризикiв;

4) отримувати доступ до складських примiщень, виробни.lих прип,liщень lОриди.tноi
особи, проведення l] них контроль}Iих заходiв;

5) отримувати доступ до паявIlих в Юридичнiй особi електронних засобiв зберiгаллrтя i
обробки даних та у разi необхiдностi Rимагати оформлення вiдповiдних даних на
засвiдченому паперовому llocii;

6) залу.rати до виконання своiх функцiй за згодою tсерiвника працiвникiв IОридичноТ
особи;

7) iнiцiювати направлення запитiв до органiв дерrкавноТ влади, органiв мiсцевого
самоврядування, лiдприемств, ycTal]oB, оргаttiзацiй Bcix форь,l власностi для отримання вiд
них ir-rформацii та матерiал.iв, пов'язаних з дiяльнiстtо IОридичгrоТ особи;

8) iнiцirовати питанIlя про притягнення працiвникiв, tсерiвшика до вiдrrовiдальностi, у
тому числi звiльнення iз займаних посад вiдповiдно до законодавства;

9) звертатися до засновникiв (учасникiв), керiвника з питань реалiзацii cBoix
IIовноважень та виконання обов'язкiв згiдно з положеннями Антикорупцiйноi програми;

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

VII. Порядок звiтування Уповноваженого перед засновниками
(учасниками) IОридичноТ особи

1. Уповtловокеrrий rre рiдше Hi>rc один раз на piK в строки та у IIорядку, визначеrli
засновниками (учасниками) або керiвниtсом, готуе звiт про результати викоFIання
АrттикорупцiйноТ програми (далi - Звiт).

2. Звiт пови,нен вклIоLIати iнформацiю щодо:
1 ) стану виконання заходiв, визнаLIених Антикорупцiйноrо програмою;
2) результатiв впровадження заходiв, визначених Антикорупцiйною програмою;
3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупцiйноi програми та заходiв, вжитих

для усунення таких порушонь;
4) кiлькостi та результатiв проведених перевiрок та внутрiшнiх розслiдувань;
5) фактiв переrrlкодх(ання належнох,Iу виконанпю Уповноваженим своiх функцiй,

встановлення для нього необгрунтованих обмеItенl,, випалlсiв втручання у його дiяльнiсть
з боку TpeTix осiб;

6) наявних шропозицiй i рекомендацiй.



3. У разi необхiднос,гi змiст наданого Звiту додатково обговорюсться Уповнова}кеним
iз засновниrсами (учасниками) або керiвником Юриди.tноi особи.

VПI. Порядок здiйснення нагляду, контролю за дотриманням
Антикорупuiйноi програми, а такоя<l оцiнки результатiв

здiйснення передбачених нею заходiв

1. Уповноваltсений здiйснrос нагляд i постiйний конlроль за дотриманням
працiвt-tиками, керiвником lОридичлrоi особи АнтикоруtlцiйноТ програми.

2. Нагзrяд i контроль за дотриманням Антикоругrцiйноi шрограми здiйснiоtоться
Уповновоltеним у таких формах:

1) розгляд i реагуваr-rня }Ja повiдомлення про порушення вимог АнтикорупцiйноТ
програми, вчинеFlня корупцiйrrих або пов'язаних з коруrrцiсIо правопорушень;

2) здiйснення планових та позапJIаIлових перевiрок дiяльлtостi працiвникiв IОридичноi
особи щодо виконання феалiзацiТ) АнтиrсорупцiйноI програми;

З) проведення еltспертизи органiзачiйно-розгtорядLlих, юридичних. виробничих та

фiнансових доt(ументiв, а також iх проектiв.
З. Якщо пiд час здiйснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупцiйноi

програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупuiйноi програми або
ознаки вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiсю правопорушення, BiH iнiцiюе
перед керiвником питання проведення внутрiшнього розслiдування у порядку,
передбаченому роздiлом ХV Антикорупцiйноi програми.

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

.Щля здiйснення оцiltки Уповноваrкений мае право отримувати у письмовiй формi
вiдповiдну iнформацirо вiд працiвлтикiв, керiвника Юридичttоi особи про резуJIьтати
реалiзацii вiдповiдних заходiв.

Результати оцiнки узагальнюються Уповtlова>rсеним у письмовому звiтi, який BiH
складае не рiдше llixc раз на шiсть мiсяrцiв i передае керiвниtrу та зас[Iовникам (учасниtсам).
Оцiнка проводиться за критерiями, визfiаtIеними Уповноваженим,

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

1. Працiвникам Юридичноi особи гарантусться rсонфiденцiйнiсть ix повiдомлень
засновIlикам (у.lасникам), керiвнику або Уповrlоваженому rrро виявленi ознаки порушень
АнтикорупцiйноТ програми, корупчiйних чи пов'язаних з корупцiсю правопорушень в

дiяльностi irrших працiвниlсiв ЮридичноТ особи та tlовiдомлень про факти пiдбурення
працiвникiв IОридичноi особи до вLIиtIен}lя корупцiйних чи пов'язаних з коругrцiею
правопорушеFIь.

2. ПовiдомленFIя про виявленi ознаки порушень АнтикорупцiйноТ програми, а також
повiдомлення про фаrсти пiдбурення працiвникiв IОридичноi особи до вчиненIuI
ltорупuiйних чи пов'язаних з rсорупцiею правопорушеFIь можуть бути здiйсненi в уснiй чи
письмовiй формi, за допомогоIо KaHaJIiB зв'язку, визначених у Антикорупцiйнiй програмi.
Повiдомлення також можуть здiйснюватися працiвниками та посадовими особами дiлових
партнерiв Юриди.lноi особи.

Itерiвник забезгrечуе цiлодобову роботу вказаних каналiв зв'язку та ikнiй захист вiд
зовнiшttього втручання i витоку iнформацiТ.

З. Подання завiдомо неправдивих повiдомлень не допускасться.
4. Повiдомлення праrдiвниtсiв Юриди.lноТ особи про виявлення ознак вIIиноння

lсорупцiйних чи пов'язаних з корулцiсю правопорушень можуть бути анонiмними.



AHoHiMHe повiдомлення про виrIвле}{нrI ознак вчиI-Iення корупцiйrrих чи rtов'язаних з
корупцiсrо правопоруlпень моr(е бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому
iнформацiя стосуеться конкретного праrliвниtса lОридичгlоi особи або дiлових партнерiв
ЮридичноТ особи та мiстить фаrстичнi даrлi, якi можуть бути перевiренi.

5. Перевiрку iнформацii, викlrаденоТ в повiдомленнi, здiйснюе Уповновахtений, а якщо
повiдомлення стосусться дiЙ самого Уповновалtеного - працiвник, визна.тений
засновниками (1^lасниками) або rсерiвником.

6. Будь-якi данi, Iцо даIоть молсливiсть iденти(liкувати особу, яка повiдомила
УповrrовалtеFlого про факти пiдбуреrтня до вчиI]ення корупцiйного або пов'язаного з
корщrцiею правопорушення або про виявлення ознак поруIхення вимог АнтиlсорупцiйноТ
програми, вчинення працiвниtсами чи iншими особами корупцiйних або пов'язаних з
lсорупцiею правопорушень, наJIежать до rсонфiденцiйноi iнформацii та охороняються згiдtrо
з законом.

Уповноважений та особи, залуtlgцi ним до перевiрки викладеноi у повiдомленнi
iнформацii. не в правi iT розголошувати.

Х. Процедури захисту працiвникiв, якi повiдомили iнформацiю
про корупцiЙrrе або пов'язане з корупцiсю правопорушення

1. Керiвник таlабо Уповноваясений в мех{ах своiх повIlоважень забезпечуIоть умови для
захисту осiб, якi надають допомогу в запобiганнi, виявленн,i та протидii корупцii в
Юридичнiй особi.

2. Iнформацiя про працiвлtиIса. який повiдомив про озЕаки порушення вимог
АнтикорупцiйноТ програми" виявлення ознак корупцiйного або пов'язаного з корупцiело
правопорушення (далi - викривач), не може бути розголошена. KpiM випадтсiв, встановлених
законом.

З. Виrсривача не може бути звiльIlено tIи примушено до звiльнення, притягцуто до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi чи пiддано з боttу керiвництва iншtим негативнип4 заходам
впливу (переведення. атестацiя. змiна умов працi, вiдмова в IIризначеннi на вищу посаду,
скороLIення заробiтноТ плати тощо) або загрозi таких заходiв впливу у зв'язtсу з
повiдомленням ним про порушепня вимог антикорупцiйrrого законодавства таlабо вимог
Антикорупцiйноi програми.

4. У разi витоку конфiденlдiйноТ iнфорпrацiТ про викривача керiвник IОриди.lноi особи,
Уповнова>тсений за заявоtо такого працiвниttа або за власноIо iнiцiативою повинен
невiдкладно в}Itити Bcix заходiв дJIяI уникце}{ня настання FIегативI-Iих наслiдкiв для
викривача. пов'язаних з таким розголошенням.

5. Заходи для захисту викривача визначаються засновниками (учасниками) або
керiвником" спiльно з Уповноваженим i впроваджуIоться за умови письмовоi згоди
працiвника.

XI. Врегулювання конфлiкту iHTepeciB в дiяльностi працiвникiв
ЮридичноТ особи

1. Прачiвниrси IОридичноi особи зобов'язанi не пiзнiше наступIlого робо.lого дня з

дати, коли дiзнzulися чи повиI-I}Ii були дiзнатися про наявнiсть у Flих реаль}Iого чи
потенцiйного конфлiкту iHTepeciB. письмово повiдомляти про це свого безпосереднього
керiвника. не вLIиняти дiй та не прийп,tати рiшень в умовах реального конфлiкту iHTepeciB та
вжити заходiв щодо врегулIовання реilльЕого або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB.

У разi виникнення реальriого або потенцiйного tсонфлiкту iHTepeciB у керiвниrса
Юриди.rгrоi особи BiH письмово повiдомляе гrро це Уповноваrкеного та засновникiв
(учасниltiв).



У разi виникнення реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у УповЕIова}кеного
BiH письмово повiдомля€ про це lсерiвника.

2, Безпосереднiй tсерiвник особи протягом двох робочих днiв пiсля отримання
ловiдомлення про наявrriсть у пiдлеглоТ йому особи реаJIьFIого чи потенцiйного конфлiкту
iHTepeciB приймае рiшення про спосiб врегулюваIIня коrrфлiкту iHTepeciB, про що
повiдомляе працiвника.

Безпосереднiй rсерiвник, якому стало вiдомо про rсонфлiкт iHTepeciB у пiдлеглого йому
працiвtлиIса, зобов'язаний в}кити передбачепих законом заходiв для запобiгання та
врегулювання конфлiкту iHTepeciB (у тому чисJli у разi самостiйtrого виявлен}Iя наявного
rсонфлirtту iHTepeciB у пiдлеглоi йому особи без здiйснення нею вiдповiдного повiдомлення).

3. Врегулювання конфлirсту iHTepeciB здiйснюеться за допомогою одного з

нижченаведених заходiв :

1) усуrrення працiвника вiд виконання завдання, вtIиIjення дiй, прийняття рiшення чи

участi в його прийняттi;
2) встановлення додаткового контролю за викоFIанням працiвникоп,t вiдповiдного

завдання, вчиненпям }lим певIIих дiй чи гtр.ийняття рiшень;
З) обмеженЕя у доступi працiвника до певноi iнформацii;
4) перегляду обсягу функцiональних обов'язкiв працiвника;
5) переведення працiвника на iншу посаду;
6) звiльнеrrня працiвника.
Порядоlс застосування заходiв врегулювання конфлiкту iHTepeciB та його особливостi

для рiзлtих категорiй працiвниtсiв IОридичноi особи встановлюються Уповноваженим.
4. Рiшення про врегулювання конфлiкту iHTepeciB у дiяльностi tсерiвtлика Юридичноi

особи приймасться засновFIиками (учасниrсами).
5. Працiвrrики Юридичноi особи можуть самостiйно вжити заходiв щодо врегулювання

конфлirсту iHTepeciB шляхом позбавлення вiдповiдного приватного iHTepecy з наданням
пiдтвердних документiв безпосередньому rсерiвнику ,га Уповнова}кеному. Позбавлення
при]]атного iHTepecy мае викJIIочати будь-яку можливiсть його tlриховування.

ХII. Порядок надання працiвникам роз'яснень та консультацiй
уповноваженим

1. Пр" наявностi питань щодо тл)ъ{ачення окреп{их положень Антикорупцiйноi
програми засновники (учасrrики), rсерiвниtс, працiвниtси IОридичноТ особи можуть
звернутися до Уповноваже}Iого за отримапFIям усного чи письмового роз'ясrтення.

2. Суть звернення щодо надання роз'яснення чи lсонсультацii викладасться
безпосередньо Уповновalкеному (у визначенi Уповноваженим днi та години особистого
прийому) або шляхом направлення на його iм'я службовоi записки чи надiслання на його
електронну адресу письмового звернення у довiльrriй формi.

З. Уповноваrкений надас усне роз'яснення пiд час особистого прийому або у письмовiй
cPopMi - не пiзнiшtе Hi>tt протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дня отримання запиту.

Уповrrовалtений Mo>rce продовжити cTpolt розгляду звернення, zule }Ie бiльше lliTr на 10
(десяlть) робочих дrriв, про що письмово irrфоршlуе особу, яка звернулась за роз'ясненням.

4. Якщо пiд .1ng надання роз'яснення Уповноважений виявить ознаки rrорушення
АнтиrсорупцiйноТ програми або ознаки вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiею
IIравопорушення, BiH iнiцiюе перед керiвником питання проведення внутрiшнього
розслiдування у порядку, передбаченому роздiлом ХV Антикорупцiйноi програми.



ХПI. Порядок проведення перiодичного пiдвищення квалiфiкацiТ
працiвникiв у сферi запобiгання та виявлення корупцiТ в

Юридичнiй особi

l. ПiдвищеFIня квалiфiкацii працiвникiв IОридичноi особи у сферi запобiгання та
виявлення rсорупцii здiйснюеться з MeTolo надання базових знань з питаtIь
антикорупцiйного законодавства, пiдв,иш_lеI]ня рiвня виконаFIня вимог Антикорупцiйноi
програми, формування антикорупцiйноi культури, а також виховання нетерпимостi до
rсорупцiI.

2. Пiдвищення квалiфirсацii здiйснюеться вiдrrовiдно до затвердженого керiвником
Юридичноi особи тематиLIного плану-графiка на кожне пiврi.rчя, який готусться
уповновахtеним.

Пiдвищення квалiфiкацiТ повинно передбачати як заходи дJu{ Bcix працiвникiв
Юриди.rнсli особи, так i orcpeMi заходи для керiвника таlабо засновникiв (учасниrсiв)
IОридичноi особи.

Тематика та форма заходiв (семiнари, лекцii, практикуми, тренiнги. вебiнари тоrцо) iз
пiдвищення квалiфiкацiТ визна.Iаються Уповновахсеним з урахува[Iням:

1) прогrозицiй керiвника, засFIоI]ниtсiв (учасниrtiв), керiвникiв структурних пiдроздiлiв;
2) результатiв оцiнки впровадження заходiв Антикорупцiйноi програNIи;
З) результатiв перiодичноi оцiнtси rсорупцiйних ризикiв у дiяльностi IОридичноi особи;
4) результатiв BпyTpirrrHix розслiдувань;
5 ) звiту Уповноваrтtеного перед :]асI]овI]и ками (учасни rсами).
З, Витрати tlacy на пiдвищелtня квалiфiкатtii у оферi запобiгання та виявлеIrня корупlдii

складають не т\{енше 5 вiдсоткiв загаJIьного обсягу робо.lого чilсу на пiврiччя.
4. Облiк проRедених заходiв iз пiдвищення квалidliкацii у c(lepi запобiгання ,га

виявлення корупцii, а такох( облiк присутнiх на заходах здiйснюетъся УповнOва}кеним.

XIV. Застосування заходiв дIлсциплiнарноi вiдповiдальностi до
працiвникiв, якi порушують положення Антиlсорупцiйноi

програми

1. У разi наявностi iнформаrlii, що свiдчить про ознаки поруtuення працiвниками вимог
АнтиlсорупцiйноТ програми, здiйснюються TaKi заходи:

1) призначаеться у встановленому роздiлом ХV АнтикорупцiйноТ програми порядку
внутрiшне розслiдува}I}Irl з MeToIo пiдтвердlхсення чи спростування iнформацiТ про ймовiрне
порушення;

2) за наявностi достатнiх пiдстав за результатами внутрirпнього ро:зслiдування керiвник
накладае ди сциплitl арне стягltелlня вiдповiдtно ло зако}Iу.

2. Щисциплiнарrri сlчгнення }IакладаIоться керiвlликом на працiвrrикiв IОридичноТ особи
вiдповiдно до норм законодавства про працю.

ХV. Порядок проведення внутрiшнiх розслiдувань

1. У разi надходження повiдомленI{я або виявлення ознак порушення Антиtсорупцiйноi
програми працiвниtсом Юриди.tноi особи або озrrак вчинення працiвниtсом Юридичrrоi
особи корупцiйних або пов'язаних з корупцiсtо правопорушень Уповноважений повiдомляс
про це керiвника, який вrкивас заходiв. передбачених пуЕктом 2 цього роздiлу.

У разi надходження повiдомленгlя або виявлення оз}tак порушення виN{ог
АнтикорупцiйноТ програми керiвником або ознаrс вчиIlення корупцiйного LIи пов'язаного з
корупцiеrо правопорушення Уповновахtений повiдомJlяе про це засFIовникiв (учасниrсiв)" яrкi

вживають заходiв, передбачених пунктом 2 цього розl(iлу.



У разi надходження повiдомлення або виявлеrrня фактiв rrро вчинення Уповнова}кеним
корщrцiйного або пов'язаного з lсорупrдiею правопорушення, порушення ВиМОГ

АнтиiсорупцiйноТ програми керiвtлик повiдомляс 1lро IIе засновникiв (учасникiв) IОридичноi
особи i вrкивас заходiв, передбачених пунктом 2 цього роздiлу.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього роздiлу, заснов}Iики (у,rасники), керiвник
зобов'язанi вrкити таких заход(iв:

1) протягом 30 днiв iнiцiювати проведення внутрirrrнього розслiдування з MeToIo

пiдтвердження чи спростування iнформацiТ про ймовiрне lrорушення АнтиlсорупцiйноТ
програми або корупцiйне чи пов'язане з rсорупчiсю правопорушення;

2) за результатаь{и проведення внутрiшнього розслiдування застосувати дисrlиплiнарне
стягнення до винtlих осiб, яIкщо для цього с пiдстави;

3) за результатами вrlутрiшнього розслiдування визначити способи усуненFIя причин i
rrаслiдlсiв порушення, якщо таке мало мiсце, а також забезпечити i]аходи щодо запобiгаННЯ
таким дiям у майбутrrьому;

4) у разi виrtвJIення ознак корупцiйного або пов'яза}Iого з корупцiею правопорушення,
за вчинеI]ня якого передбачено адмirriстратив}lу або кримiнальну вiдповiдальнiсть, негайно
iнформувати про це сгtецiально уповItовalкених суб'сктiв у сферi протидii корупцii.

З. Внутрiшне розслiдування проводиться лишIе у випадках, коли надана або виявлена
iнформацiя стосусться конкретних осiб та п,riстить фактичнi данi, якi можуть бути
перевiренi.

Внутрiшнс розслiдування призначаеться керiвником i здiйснюеться комiсiею. Порядоtс
проведення внутрiштнiх розслiдувань, яtсi здiйснIоються вiдповiдно до Антикорупцiйноi
програми, затверджуетt сrI lсерiвником.

.Що складу KoMicii обов'язково включасться Уповноваrкений, за винятком випадКiв,
коли розсJriдування признача€ться за наслiдками виявлення фактiв чи о,гриманняl iнформацii
про вLIиненr-rя Уповновarкеним rсорупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення,
порушення вимог Антиrtорупцiйноi програми.

Строк проведенI{я розслiдування не повинен перевищувати З0 днiв.
Матерiали шро]]едених внутрiшнiх розслiдувапь зберiгаються в apxiBi Уповновалсеного

не менше 5 poKiB.
У разi якщо за результатами вttутрiшнъого розслiдуваrrня на Уповноваженого

накладаеться дисцишлiнарне стяг}Iення, про це письмово повiдомляеться Нацiональне
агентство з питаFIь заtrобiганпя корупцii у дводенний строк з дати його накладення.

XVI. Порядок внесення змiн до Антикорупцiйноi програми

1. Керiвник IОридичноi особи забезпе.Iус органiзачiю механiзмiв зворотного зв'язку та
iншi BHyTpirrrrri процеси" спрямоваFIi на пiдтримlсу та постiйне вдосконаJIення
Антикорупцiйrrоi програми.

2. Змiст Аrtтикорупцiйноi lIрограми може бути пеlэеглянутий за результатами:
1) звiту про оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi lОриди.lноi особи;
2) здiйсrrення нагляду i контролtо за дотриманням Антиlсорупuiйноi програми, а також

оцiнttи результатiв здiйснення передбачених нею заходiв;
З) ана;riзу шрактики виконаIлня Уповновшкеним своiх посалових обов'язкiв;
4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорент-lя та консультацiЙ iз

працiвниками, керiвниlсом, засновниками (учасниками) Юридичноi осОби, а ТаКОЖ З

дiловими rrартЕIерами Юридичноi особи щодо удосконалення Антикорупцiйноi програми.
З. Iнiцiатором внесення змirr до Антикорупцiйноi програми може бути УповноваЖенИЙ,

а також засновники (учасники), керiвник, працiвнитси Юридичноi особи.
4. Пропозиrдii щодо внесеIlня змiн до АнтикорупцiйноТ програми подаЮТЬСя

уповноваrкеному, яtсий iх вивча€ та систематизуе. Раз на pilc Уповноваrкений надас



керiвнику узагальнення пропозицiй щодо внесення змiн до Антикорупцiйноi програми, якi
надiйшли, та нада€ cBoi рекомендацii щодо ik врахування або вiдхилення.

5. Itерiвник, отримавши вiд Уповноваrкеного узагальнення пропозицiй щодо внесення
змiн до Аштикорупцiйноi програми, iнiцiIос проведення ix вiдкритого обговорення
трудовим колективоп{ та засновниками (учасниками).

У випадках, коли засновники (уlасники) або Уповновшttений наполягають на
TepMiHoBoMy BHeceHHi певних змiн до АнтиrсорупцiйноТ програми, tсерiвниtс у найкоротший
строк, але не пiзнiше 10 днiв з дати надходження TaI<иx пропозицiй, iнiцiюе проведення
вiдповiдного обговорення.

6. У результатi схвалення проIтозицiй засновниItами (учасниками) та працiвниками
(трудовим колеItтивом) Юридичноi особи керiвник своТм нака]ом :]атверджус вiдповiднi
змiни до Антиtсорупцiйноi програми. яrсi с iT rtевiд'смною частиною.


