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АНТИКОРУПЦIЙНА ПРОГРАМА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

<IНФОРМАЦIЙШ ТЕХНОЛОГII ТА IНФОРМАЦlЙНД БЕЗПЕКА>

Преамбула

L{iею Антrл<орупцiтhлою програмою Товариства з обмеженою вiдповiдапьнiстто
(IНФоРмАцIЙнI тЕхнологIi тА IнФормАцIйнА БЕзпЕкАо (палi - Товариство) проголошу€/
що ii працiвтlvrки, посадовi особи, Генерапьнттй директор i учасrтики у своiй внутрirшriй дiяrrьностi,
а також у правовiдносинах iз дiловими партнерами/ органами державноi впади, органами
мiсцевогО самоврядУваннrI/ керуютьсЯ принципОм (нульоВоi толераrrлlостi> до бупь-яких проявiв
kopymrii i вживатимуть Bcix передбачених законодавством заходiв щодо запобiгаrшя , ви9IвленЁIята
протидii корушlii i пов'язант,rм з нею дйм (практr,п<ам).

Загальнi полох(енЕя

1. Аrтп,ш<Орупцiт.ша програма е KoMIlIIeKcoM цравиrll стандартiв i процедур щодо виявлеЕЕIя|
проттtдii та запобiгаIшя корупцii у дiягrьностi Товариства.

2. Аrrпдr<орутщiт,пта програма встаIIовлюс ста}шарти та вимоги не ни;кчi, Hi;K передбаченi
Законом }краши "Про запобiганrrя корушliТ> (далi - Закон) та Типовою антикорупцiйною
програмоЮ/ затвердЖеноЮ рiшеrшяМ НацiонагrЬного агентства З Iтитанъ запобiгаrrня Kopym{ii.

3. Термiни в АнтикорупцiйнiЙ програмi вживаються у значенIUIх/ наведених в Закйi.
4. Антикорупцiйну програму затверджено наказом Генерального директора Товариства М

11-пп вiд 06 листопада 2019 р. пiслrя ti обговоренюI з працiвттлшсuш i .rОСаДОUТ,rл,rи особами
Товариства.

5. ТексТ АнтикорУrщiйноi програмИ перебувас у постiйному вiдкритому досryпi дrrя
працiвrтиКiв, посадоВих осiб Товариства/ а також длrя його дiлових партнерiв на caT,lTi Товариства.

П. Сфера застосування та коло осiб,
вiдповiдальних за реалiзацiю Антикорупцiйноi програми

1. Аrrп,ткор}пчiйна програма с обов'язковою дпrI виконанюI yciMa працiвнт,п(ами Товариства,
вкJIючаючи посадовИх осiб ycix piBHiB, Генерагьного директора/ учасникiв Товариства/ атако* длr"
ycix суб'ектiв господарськоi дiяrrьностi (фiлiй, представнwцЬ, пiдроздiлiв, дочфнiх пiдприемств),
над якими воно здiйснюс контроль.

2. Антикорушдiйна програма також застосовуеться Товариством у його правовiдност,сrах iз
дiловимИ партнерами, У тому числi органами державноi влади та органами мiсцевого
самоврядуваннrI.

3. Здiйснеrпrя заходiв щодо виконсlншt (реалiзацii) Антикорупцiйноi програми в межах cBoix
повноважень провадять:

1) участтики Товариства (далi - учасники);
2) Генералънийдиректор Товариства (палi - Генерагьний директор);

о
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3) посадова особа Товариства/ уповноважена особа з реалiзацii Антикор}пчiйноi програми
(далl - }повноважеrтиrt), правовий статус якоi визначаеться Законом i 

-днл^.орутщiйною

програмою;
4) посадоВi особИ ТоваристВа Bcix piBHiB та irтшi працiвнr,пси Товариства (палi - працiвттr,п<и).

Ш. Аrrп.rкорупцiйнiзаходи}дiяльностiТовариства

1. Перелiк антикорупцiйних заходiв } дйльностi Товариства

1. ТовариСтво забезПечус розрОбку та вжиттЯ заходiв, якi е необхiдrмми та достаттriмvI цJIя
запобiгаrпля, виявлення i протидii корупцii у своiй дiягrьностi.

2. Ангикорупцiуtrri заходи вюIючають:
1) перiодттчну оцiтжу корупцiтirтих ризикiв у пiяпьностi Товариства;
2) аншп<орупцiт,пli ста}цартИ i процедуриу дlялъНостi Товарйсruu.
3. Основнт,пли ан"гикорупцiйнт,шчrи стандартами i процедураNIиТовариства е:
1) ознайОDIIIенюI новиХ працiвrтr.лсiв iз змiстом Аrrл,rкоруlщiиноi програми, проведен}UI

навчЕUIьних заходiв з Iтитань запобiгаrпrя i протидii коруrщii;
2) атггип<оруIщiт,сIа перевiрка дiлових партнерiв;
3) поло:кет*rя щодо обов'язкового дотримаrптя Аrтшп<орушliйноi програми;
4) крт,ггерii обратпrя дiлових партнерiв Товариства;
5) обмеженюI щодо пiдтримки Товариством полiттr.птих партiй, здiйснеrшrя благодiтhrоi

дiяпьностi;
6) механiзм повiдопшrенIUI про виrIвленюI ознак порушення Атrгт,ш<орупцiт,rттоi програми/

ознак вчиненнrI коруrщiтlrrого або пов'язаного з корупцiею правопорушенIuI/ а також
конфiленчiйнiсть т€lких повiдомrrень та захист втлкривачiв;

7) здiйснеrтrrя }повноваженим та працiвнт,шсами функцiй щодо запобiгаr*rя коруrчii;
8) процедура розгляду повiдомгrень викривачiв, вюIючаючи внутрiIшrс рБзспlдувантrя i

накпаденшI дисцигrлriнарних стяIнень;
9) норми професiйноi етr,ш<и та обов'язки i заборони дгlя працiвлтикiв;
10) механiзми запобiгаr*тя i вреryrповаrпrя конфпiкту irrгересiв;
1"1) обмежен}uI щодо подарункiв;
12) наглrяд i контроль за дотриманюIм вимог Аrrшп<оруIщiт,птоl програми.

2. Перiодlтчна оцiнка корупцiйних ризикiв у лiяльностi Товариства

1. ТовариСтво не менше одногО разу на piK здiйсттюе вrтутрiтrпто оцiнку корушliйттих ризтлr<iв
у своiй дiяrrьностi.

2. Корупцiйтмм ри3икоМ е обrрутттована тhловiрнiсть rтacTarrlrrl подii коруrчiтлrого чи
пов'язаного з корупцiсю правопорушешя або порушенюI вимог Аrrллкоругтчiйноi програми.

3. Оцiнка корутщiтZних ризикiв в Товариствi проводwtъся комiсiею з оцiнки корупцiИних
ризтzr<iв (далi - комiсй).

ПорядоК дiялrьностi та скпаД KoMicii затверджуються Генер€Llrьним директором.
Що сюrадУ KoMicii входягь }повновa>кений (голова KoMicii), керiвники структур}гих пiдроздiлiв

товариства/ а також iншi працiвнт,rки, визначенi Генерагьним директором за погодженням з
}повноваженим.

пiд час проведенIuI оцirrки корутщiйrтих Ризт,п<iв за iнщiативою }повноваженого до роботтrkoMicii без вюлоченюI до ii сюrаду можутъ заlIучатися iншi прафвнлrки Товариства/ а також
незалежнi експерти чи спецiалiсти.

}повноваЖенvIй, з метоЮ недоrryщеrrrrя конфлiктУ irтлересiВ або необ'ектчrвностi у роботiKoMiciL при розпОдiлi фуrлсrдiй мiж tUIенами KoMicii бере до увагul коло'ж посадових обов'язкiв в
Товариствi.

4. Метою дiялrьностi KoMicii е запобiгаЕЕIя| вияВлення i усунет*rя корутщiйлrrах ризтлкiв удiяьностi уrасникiв, Генерального директора та працiвнт,ш<iв Товариства.
5. Корупцiitтtризикиу дiягrьностi Товариства подiлrяю*"",u вттутрiшнi та зовнiшнi.
ВнутрiшНi корупцiЙнi ризикИ iдентифiКуютьсЯ в органiзацiйно-упРавлiнських, фiнансово-господарських/ кадрових/ юридт4tIних процедУрах дiяпьностi Товариства.



сприrIють;
2) оцiнку виrIвлених корупцiйн их ризикiв;3) пропозицii щодо заходiв iз запобiгантrя,

корупцiйних ризикiв,
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зовнiIrшi корупцiт,пrt ризurки iдеrrмфiкуютъся У пiяrrьностi дiлових партнерiв/ У тому числi
органiВ державноТ впади, органiв мiсцевого самоврядуванI-Iя/ З ЯКт/rNIи ТовариЙ"о Ъ"р"6уuu. удiлових правовiдносинах.

6. За результатами iдентифiкацii корупцiт,птих ризикiв комiсiею вiдповiдно до порядку rr
дiягьностi здiйснюються ixHe визначенюI та оIтис/ юrасифiкацiя за категорiямитавидами,

7, За результатами оцiнки корупцiт,птих ризит<в у пiялrьностi fouupr.rua комiсiя готу€
гпдсьмовий звiт, що пiдписусться чпенами KoMiciI.

звiт сюrадасться за формою i структурою/ визначеними в порядку дiялrьностi koMicii.
звiт за резупьтатами оцiнки корупцiйних ризикiu .rодuuruся Генеральному директора/

}4Iасникам Товариства i повинен мiстити:
1) iдентифiкованi корупцiйнiризт,жи, а також прvмини| що ix породжують/ та умови/ що'iм

усунення (зменшенrтя) рiвня виявлеIт.их

Текст звiту надасться д-rя ознайоIиIIенюI працiвнлш<ам
оприJIюдн ений на веб-сайтi Товариства.

Товариства/ а також може бути

8, ЯкщО пiд чаС заходiВ щодО оцiнкИ корушriйНИХ РИЗТ,Л<iв }повноВажений виявить фактпорушенюI Антикорупцiйноi програми/ вчинення корупцiтлного або пов'язаного . коруrrцi.ю
правопорУшенII'I/ BiH iнiцiюс перед Генеральним директором ITиTarт}UI проведенюI urуrрiш.ruо.о
розслiдувашIя у порядку/ передбаченому роздiлом ХV Антикорупцiйноi програми.

9, ТовариСтво не рiдше нЬк одт,tТ раз на три роки повинно проходити зовнirrпrю оцirгку
корупцiйних ризикiв, яку проводять органiзацii) що надаютъ аудиторськi, юридлтчнi чи
консалтинговi послугu1 або незалежнi експерти.

10, За результатами опрацювання звiту внутрiшньоТ Taf або зовнiшrтьоi оцiнки корупчiлшrих
ризикiВ ГенеральнтлlZ директор/ учасникИ вживаютЬ необхiдrгих заходiв цlя запобiгання,
виявленIu[ i протидii корупцii у пiялrьностi Товариства/ у тому числi rrгrяхом змiни iснуючих
антикорупцiйних стаrцартiв та процедур.

3. опис антvrкорупцiйних стандартiв i процедуРУ Дiяльностi Товариства

1, З метою формування належного рiвня антикорупцiйноi куIrьтури }повнова;кеним длUIнових працiвникiв, а також iнших осiб, якi дiють вiд iMeHi Товариства,-rrроuодиться обов'язкове
вступне ознайоlиrrенrтя iз положеннями Закоrцz, Аншп<орушдiтаноi програми та пов'язаних з нею
документiв.

2, ПоложеннrI щодо обов'язковостi дотрт,пчrантrя Анттд<орупцiтforоi програми вIсrIючаються доправиЛ внутрiшнього трудоВого розпорядку Товариства/ положень,,ро crpyr.rypHi пiдроздiли, Bcix
трудових договорiв, а також можуть включатися до договорiв, якi укладають." iouupr.TBoy.

примiрнi форми антикорупцiт,пrих застерех(енi розробпrIються }повноваженим з
ypaxyBaHHrIM сфер дiягrьностi Товариства.

3, Щiловi партнерИ ТоваристВа обираються згiдно з критерймtл, якiбазуються на прозоростi
дiяльностi/ KoHKypeHTHocTi, якостi ToBapiB, робiт i послуг та надiт,шrостi.

4, КритеРii i процеДури вiдбОРУ Дiл_ових партнерiв длrя рiзгтих сфер дiяrrьностi Товариства
розробляе }повновак ений та затверджуе Генер -ruu i д.ректор.

5, }повнова;кений проводить анттlгкорупцiиrту перевiрку наявних або потенцiтfurих дiловихпартнерiв Товариства з метою оцirпси наявностi,.ору.rцi*rйх ризикiв. Прr цьому }повнова;к енчrй
перевiряс, чи мае дulоъий партнер репутацiю .уб;еп.rа, дiялiнiсть "r.oio 

пов'"Ьана з корушдiсю
(HaBiTb за вiдсутносТi вiдповiдних судових рiшень), та чи не бупе дiловий партнер
використовуватися як IIосередник дIIя передачi TpeTiM особам (або дпя отриманюI вrд TpeTix осiб)неправомiрноi вигоди.

Антт,п<орупцiйна перевiрка здiйснюсться вiдповiдно до вимог Анттлкорупцiйноi програми/ атакож стандартiв длrя рiзних сфер дiялrьностi Товариств?, Що розробляrоться та затверджуються
!повноваЖеним, МатерiалИ перевiрки зберiгають."- rr" ',ur-e нiж 5 poKiB.

за результатами антикорупцiйноi перевiрки дiлового .rupbupu, у разi ii негативного
результату, Товариства }повноважений скпадас письмову рекомендацiю Генеральному директору.
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} разi негативнОi рекомеНдацii }повноваЖеного, ГенеральНий дирекгор/ дIUI продовженIUI
або почаТку правоВiдносиН iз TaKTzlr дiловттм rrартнером ма€ ухваJIишr обrруттгоuu..Ь рiшентrя з
цього Iтитання.

6. ТовариСтво (У разi вiдсуТностi заборон, встановлених законодавством) може здiйсrповатчr
внески на пiдтрlшlку полiтичних партiй, а також здiйснювати благодiйrгу пiялlьнiсть лише пiсгrя
висновкУ }повноваЖеногО про вiдсуТнiсть корУпцiйних ризикiв.

}повноваЖений ухваJIюс висноВок протягом 3 (трьох) днiв пiсля отриман}uI Bcix докумеtггiв,пов'язаних iз здiйсненIUIм вказаних BHecKiB або благодiт,шrоi дiяrrьностi, i направйе його
Генеральному директору.

БлагодiйНа дiялrьнiстЬ Товариства за загальниМ правиJIоМ мае здiйсrповатчrся (у разiвiдсутностi заборон, встановлених законодавством) лише .rЪр". благодiйнi органiзацii вiдповiдно
fo законодавства.

7. Здiйсненrrя благодiт,пrот дiялlьностi Товариством не допускаеться/ якщо:
1) ii здiйснення € умовою уюIаденнrI будь-якого договоРу/ ухваленIuI рiшеr*тя органом

державноi впади| органом мiсцевого самоврядуванIuI або здiйсrпо€ться з метою отриманюI переваг
v пiдприеплrицькiй дiяrrьностi;

2) дlловийпартнеР або оргаН державноi впади, орган мiсцевого самовряДУван}я наполягас на
ЗДiЙСНеННi ТОГО ЧИ iНШОго виду благодiйноiдiятьностi черв певну благодЙну органiзацiю.

}повноваженийведе ресстр здiйснетгих Товариством BHeckiB на пiдтрт,п,rку полiтичrтих партiй
та благодiйнотдiялrьностi. Щанi В такому peecTpi пiдлrягають зберiгаrппо не менше ньк 5 pokiB.

8. ДлЯ повiдоп,rпеIшя праЦiвникамИ ТоваристВа прО фактИ порушення Ашгт^<орупцiт,п-Iоi
програми/ вчиненIIяI корупцiйниХ абО пов'язаних з корутщiею правопорушень (далi
повiдомлrеrrriя) }поВноваженИй розмiЩуе вiдповiдну furфОрЙацirо ,u *ru офщЬому веб-сайтi
Товариства. Така iнформацй повитпла п,riсттrти:

номер телефону дпя здiйснетпrя повiдомJIень: +380 (63) З91,4468;
адресУ електронноiпошти для здiйснентrя повiдоýцIень: a.shtelmah@itis.net.ua;
години прийому особи, яка уповноважена отримувати ycHi та письмовi повiдомrrенIUI: кожен

BiBTopoK з 10.00 до 12.00.

}повноваж еwпй р озр обляе типову фор*у повiдомrrення.
}повноважений веде реестр повiдоп,rгrень про факти порушешя Антикорушдiйноiпрограми

або ознаК вIмненнЯ корупцiйНих чи поВ'язаIrиХ з корушдiй .rрuuо.rорУ*"й ПорядокЪеденЕUI
вiдповiдного ре€стрУ затверджУ€ться Генеральнr. дrр"r..ором за поданнrIм }rповноЪаженого.строки i порядок розгляду }повноваженим повiдоп,rлrень про факти порушеш{я
Аrrгr,п<орупцiйноi програми/ вIIинення корутпtiйних або пов'язани" , ,.оруrrцiЪю правопЪру-"*
встановлЮютъсЯ в положеннi, затвердженомУ Генерагьнт,rм директором за поданюIм
}повноваженого.

Iv. Норми професiйноi етуrки працiвникiв Товариства

1, Працiвттr,л<и Товариства пiд час виконанrrя cBoix функцiон€Lпьних обов'язкiв зобов'язанi
неухиJIьIIо додержуватися зага-IIьновизнаних етиЕIних норм поведiттtи.

2, Працiвники Товариства толерантно i з повагою ставIIяIться до полiтттчних поглrядiв,
iдеологiчНих та релiгiiмихпереконань iнrrrих осiб, а також зобов'язуються не використовуватчr своi
повноваження в iHTepecax полiттд.rних партiй Taf або полiттдлсiв.

3. Працiвrтики Товариства дiють об'сктчrвно/ незважаючи на особистi iнтереси, особисте
ставлен}uI до будь-яких ос7б, на cBoi полiти.пri погпrIди/ iдеологiчнr, релiгiИнi або iншi особистi
погляди чи переконаннrI.

4, Працiвнт,ш<и Товариства суlчrпiттно, компетентно/ вчасно/ результативно i вiдповiдально
ВИКОНУЮТЬ фУНКЦiОНаЛЬНi ОбОВ'язкИ, рiшенrтя та доручеrrч* op.u.iu i ,rо.uдових осiб, яким вони
пiдпорядкованi, пiдзвiтнi або пiдконтрольнi, u 

"u*o* 
rru доц/скають зловживань та неефективного

використанrтя коштiв i майна Товариства.
5, Працiвттlп<и Товариства не розголошутоть i не використовують в iнший спосiбконфiденцiйну iнформацiю, що cTaJIa 'iM вiдома у зв'язку з виконанrтям cBoix функцiонаJIънихобов'язкiв, KpiM випаМв/ встановлених законом.
6, Працiвники Товариства| незважаючи на особистi iнтереси/ утримуються вiд втлсонаrrтя

рiшенЬ чи доручень своiХ безпосереднiх керiвникiв та Генеральноrо дrр"r.rора Товариства|якщо
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вони ст€шОвлIrtтЬ загрозУ охоронюВанимзакОном правам, свободам чиiнтересам окремих громадян/
юридт4tIIrИх осiб, дерj€внИм абО суспiльнт,П,r irrгересаМ або суперечать законодавству.

7. Працiвники Товариства самостiйно оцirпоють правомiрrri.ru наданих KepiBHlп{TBoM рiшеттьчи доргIень та можJIивУ шкоду/ що буде завдана у разi виконанIrяI таких рiшень чи доручень,
у разi отриманюI длrI виконаr*rя рiшенъ чи доручень/ якi працйник Товарйruu вважас

незаконними або такт,пvrИ, що становлrIть загрозу охоронюваним законом ,rpuuur, свободам чи
irтгересам окремих громадян/ юридчмних осiб, Дтжавнт/п4 або суспiлrьним irrгъресам, Bil-t повинен
негатhто в письмовiй формi повiдомиrлл про це безпосереднього керiвнт,п<а, або Генерального
директора, або учасrтr,л<iв та }повноваженого.

v. Права i обов'язки )ласникiв та працiвникiв (KpiM }повноваженого)Товариства

1. }часники, Генеральнийдиректор/ працiвrтr,п<и Товариства та iHTTTi 9g6ýц, що дiють вiд iMeHi
Товариства/ мають право:

1) надавати пропозицii щодо удосконаленrrя Антикорупцiл.шrоi програми;
2) звертаТися дО }повноваЖеного за консульruцi"-и щодо uйп.оrrurrrо Аттмкорупцiйноi

програми та роз'ясненIuIми щодо ii положень.
2. !часrтики, Генерал ьнуtй дир ектоР/ пр ацiвнт,п<и Товариств а зо бов'язанi:
1)дотримУватися вiдповiдних вимог Закоrту, Анттакорупцiт,плоiпрограми та пов'язаних з нею

вrтутрiшнiх документiв, а такох< забезпечувати практI,rtIну реалiзацiю Аншш<орушliт,птоiпрограми;
2) виконуВати своi безпосереднi обов'язки з врахуванням iHTepeciB Това!иства;
3) невiдюrаднО iнформувати !повноваженого/ ГенерагьнЬ.о дrр"оrорu або учасникiвТовариства про випадки порушення вимог АнтикоруrrцlЬоi .rpo.pir, (або про" виIIадки

пiдбурюванюI до таких дiй), вчиненIIя корУпцiйних абЬ пов'язur-*Ъ корупцiею rрuuоrорушень
iншт,пvrи працiвнт,ш<ами Товариства або iнrrтшrли фiзттчними або юридчмниNIи o.oburr, a "*r-,Товариство перебувае або гrпаrтуе перебувати у дiлових вiдносинах;

4) невiдЮrаднО iнформуВати В порядкУ/ визначеному Аrттикорупчiйною програмою/ про
виникЕеннlI реального, потенцiйного конфлiкту iHTepeciB;

5) утримуВатисявiД поведiнкИ| якаможе бути розцiненою як готовнiсть вчинити корупцiйне
правопорушення/ пов'язане з дiяrrьнiстю Товариства;

6) не вчиЕЕIти та не брати участi у вчиненнi коруrrтriйних правопорушень, пов'язаних з
дiяпьнiстю Товариства.

3. Працiвникам та Генеральному директору забороrrяеться:
1) викорИстовуватИ своi службовi повнов€Dкення або свос становище та пов'язанi з цт.ш,r

можJrивостi з метою одержаннlI неправомiрноi втагодиц7ясебе чи irтших осiб;
2) використовувати будь-яке майно Товариства чи Ti кошти в приватних iHTepecax;
3) вимагаТи абО отримуватибупь-яКу матерiаЬrrу абО HeMaTupi*urry ur.одуlдr," себе чи длrябтмзьких осiб) у зв'язку iз здiйсненням cBoix посадових обов'язкiв, *u ,rЪ ,r"рujбu.r"на трудовим

або irппим договором мьк нr,пчrи та Товариством;
4) органiзовувати/ бути посередником або особисто здiйстповати

безготiвковi ггrатежi чи розрахунки з дiловтлпrи партнерами Товариства|
розрахунки не передбаченi чинним законодавством;

бупь-якi готiвковi або
якщо TaKi ггrатежi .м

5) вГ,JLиватуI прямо або опосередковано на рiшення працiвrтикiв Товариства з метою
отриманн,I будь-якоi матерiальноi або нематерiальноi вигодидJмсебе чи для близьких осiб, яка не
передбачена трудовим або iншим договором Mi;k нлшли та Товариством;

6) вчт,птяти будь-якi дii якi прямо або опосерuдооuuпrо пiдбурюють irтших працiвrтикiв,
Генератьного директора до порушенюI вимог Закону чи Анттл<оруrцЬоiпрограми.

4' Пiслlя звiльненrтя або iншого припиненнrI спiвробiьицтва з- Товариством особi
заборонясться розголошувати або використовувати в iнший спосiб у cBoix iHTepecax iтлформацiю
(конфiленцiйну), яка стала iй вiдома у зв'язку з виконанням сво'ж повноважень, договiрнихзобов'язань, KpiM випадкiв, встановлених законом.

5, Вимагаrгня/ прохання/ одержання подарункiв длrя себе чи TpeTix осiб вiд юридчм;gГих або
фiзтт,птих осiб працiвниками/ Генеральrrим директором (безпо.uрйruо або через iнших осiб) узв'язкУ iЗ виконанняМ cBoix повноваженЬ абО сЪо'lм становищеМ та пов'язантд\ли з цим}Iожlтивостями не допускаються.
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Працiвrтики, Генералънvrй директор можуть прwitматлл подарунки, якi вiдповiдають
з€гаJIъновИзнаним уявленюIм про гостr,сrнiсть (наприклад/ подарунки у ъиггtядi сувенiрноi
продукцii) пригощеНlrя ЬкеЮ та наrrояМиl запроШенIrяI на розвa;каJIЬнi заходи, вiдшкодуванюr
транспорТних витрат та прох(иванюI в готелi), KpiM вт,шадкiв, передбачених у пунктi 5 цього
роздiлгу, fi(щО вартiстЪ такиХ подарункiВ не перевищус один прожитковий MirтiMyM длrя
працездаТних осiб, встановленуrй на деrrь прийшIття подарунка/ одноразово/ а сукупна BapTicTb
тzrких подарункiв/ отриманих вiд однiеi особи (.ру* осiб) протягом року/ не перевищуе двох
прожиткових MiHiMyMiB, встановлених дIIя працездатноi особи на 1 сiчня того рокУ/ в якомУ
приIТято подарунки.

передбачене цим пунктом обмеженrrя щодо BapTocTi подарункiв не поrтIирюсться на
подарунки, якi:

- даруються блпдзькт/пчIиособами;
- одержуються як загапьнодосryгпri знижки на товари | поспуги, заг€шънодосryпнi виграшi,

призи, премii бонуси.
У разi виrIвленнЯ гrодарунка, щодО якогО icHye заборона у йогО одерх€ннi, у слгlrжбовому

прlалiщеннi, а також у разi надходження пропозицii подарунка працiвrтики, Генералъlwtй
]IIректоР зобов'язаНi невiдкгrадно/ але не пiзнiше одного робочого дюI/ вжити таких заходiв:

1) вiдмовитися вiд пропозицii;
2) за можливостi iдекгифiкуватиособу, яка зробrаrrа пропозт,пliю;
3) залучити свiдкiв, якщо це мохсrIиво/ у тому числi з чиспа працiвнтл<iв Товариства;
4) письмово повiдомити про пропозицiю }повноваженого та безпосер"дr*оiо керiвнт,п<а, або

Генераrrьного директора, або учасника.
про виявлеr*rя майн?, Що може бути неправомiрною вигодою/ або подарунка сюIада€ться

акт/ л<ий пiдписуеться особою, яка виявила неправойрну вигоду або подаруноь та
!повноваженим або ii безпосереднiм керiвником чи Генеральним директором.

У разi якщО майно, що може бути неправомiрною вигодою/ або подарунок виrIв ляе особа, яка
с Генеральним директором або }повноваженим/ акт про виrtвлення такого йатZна пiдписуе ця особа
або особа, уповноважена на виконання обов'язкiв Генерального директора у разi його в-iдсутностi.

6. Працiвrтики, Генералъний директор/ а також особи, якi дiють вiд iMeHi Товариства,
\,трт,муються вiд пропозицii подарутгкiв державним службовцячr/ народним депутатам }крдrни,
депутатам мiсцевих рад, ix бллдзьким особам, фактичrтим або потенцiйнтлм дiловт,rп,r партнерам, ix
працiвникам або представникам/ а також вiд будь-якоi iншоi поведirтки, яка може бути розцiненою
л< готовнiсть вчинити корупцiйне правопорушення/ пов'язане з дi_агьнiстю Товариствi.

подарунки можуть бути дозволенi у випадках, копи вони вiдповiдають загaпьновизнаним
},явленIUIМ про гостиНнiстЬ i ix BapTicTb не переВиЩУ€ встановленi законом розмiри.

Загаьну полiтику Товариства щодо пропозт,пдiй подарункiв вiд iMeHi ТовЪриства в рамках
заг;UIъновИзнаних уявленЬ про гостиннiсть визначае Генеральний директор iз врахуваннrIм вимог
законодавства.

7. Про коr(ен факт пропозицii подарунка або отриманюI подарунка в рамках
заIаJтъновИзнаниХ уявлень про гостИннiсть працiвнипси, Генералъний директор протягом одного
робочого дня повiдоIипяIють !повноваженого.

VI. Права i обовЪзки }повноваженого
та пiдпорядкованих йому працiвникiв (у разi ix наявностi)

1. }повноважений Товариства призначасться Генеральrтим директором вiдгrовiдно до
законодавства про працю та установчих документiв Товариства. Виконання обов'язкiв
\'повноваженого може бути поюrадено на працiвника/ якцй вiдповiдае вимогам Закону i
_\rгпд(орушдiйноi програми.

2. }повноваженим може бути фiзт,rчна особа, яка здатна за сво'iми дiловими та мор.шъЕt7ми
якостями/ професiйшlм piBHeM, станом здоров'я виконувати вiдповiднi обов'язки.

3. Не може бути лризначена на посаДУ }повноваженого особа за HarIBIIocTi обставин,
вIIзначених частиною третьою cTaTTi 64 Закону.

4. Несумiсною з дiяrrьнiстrо }повноваlкеного е робота на посадах/
частини першоi cTaTTi 3 Закону, а також будь-яка iнша дiялrьнiстъ, яка
потеrщiйтrий конфлiкт iHTepeciB з дiялrьнiстю Товариства.

зазначених у путrктi 1

створю€ реалъний чи
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} разi виникнеНня обстаВин HecyмicHocTi }повноваЖениЙ у дводенний строк з дюI
виникненнrI таких обставин зобов'язаний повiдомити про це Генерапьного директора.

5. }повнова;кений може бути звiльнеттий з rосади достроково у випадках/ передбачених
частиною п'ятою cTaTTi 64 Закону.

}повноваЖеъrrгЙ може бути звiлЬнентлй з посадИ з iнiцiативи Генерагьного директора або
\час}rшdВ за умовИ наданюI згодИ Нацiональним агентством з Iтитань запобiгат*тя корупцii.
порялок наданнrI Takoi згоди затверджено рiшеrпrям Нацiонального агентства з Iтитань
запобiтаrДrя Kopymlii вiд 07 жовтнrI 2016 рокУ Na 74, зареестровсlним в MiHicTepcTBi юстт,ш]ii }краrни
28 -.пдстопада20'1.6 року за Na1542/29672.

6. Про звiлЬнен}UI особи з посади }повноваженого Генерапьнчrй директор письмово
повiдопллrЯе Нацiональне агентство з питань зацобiгання корупцiI протягом двох робочих днiв та
забезпечус невiдкпадне поданIuI новоi кандидатури на вказану посаду.

7. ГоловнИми завдаНнrIмИ }повнов€DкеногО е пiдготовка, забезпечення реалiзацii та контроль
за здiйснеrпrям заходiв щодо запобiганrrя, протидii i виявлеrrrrя коруrщii в Товариствi.

8. !повноважентдй реалiзуе cBoi права i обов'язки безпосередньо. Що виконання cBoix функчiй
}'повноваЖеттwй може залучатИ (.u згодою Генерапьного директора) iнших працiвникi"
Товариства.

9. Здiйсненrтя }повноваженим cBoix функцiй в Товариствi с незалежним. Втручанrrя уriятьнiстЬ }повноваЖеногО з бокУ працiвнт,П<iв, учасrтr,л<iв, Генерального директора, дiлових
партнерiв Товариства/ а тако)Е( iнших осiб заборонrI€тъся.

Забороrrясться покладеннrI на }повноваженого обов'язкiв/ що не н€uIежать або виходять за
rtexci йогО повнов€Dкенъ/ визнаЧетмх ЗакОном i АнтикорУrщiйною програмою, чи обмежують
B}IKo}IaHI{rt ним повноважень.

1 0. }часники, Генер а льний директор зобов' язанi:
1) забезпеЧити !повНовa;кеноМу належнi матерiальнi та органiзацiт.пri умови працi;
2) сприяти виконанню }повноваженим функчiй, передбачених Законом та

Анr,Iff(орупцiйною програмою;
3) оперативно реаryвати на гпдсьмовi та ycHi зверненюI/ пропозицii та рекомендацii

!повноваженого/ наданi ним в межах реалiзацii Ашгикорупцiт,сrоi rrро.рu*r;
4) за iнiцiатуIвИ }повноваЖеногО надст4IIатИ запvrпl до органiв державноi влади, органiв

rriсцевого самоврядуванIIrt/ пiдприемств/ установ та органiзацiй,r".urr"*rb вiд форми власностi з
\lетою отриманнrI вiд них вiдповiдноi iнформацii та матерiалiв, необхiдних цля виконанIuI
поклацених на }повноваженого завдань.

11. }повноважентдй для виконання покладених на нього завдань зобов'язанттй:
1) виконувати cBoi фуш<цii об'ективно i неупереркено;
2) органiЗовуватИ пiдготовкУ внутрiшпriх докумеНтiв ТоварИства З питань формувалтrrя та

реалiзацiТ Антикорупцiйноi програми;
3) розробляти i rrодавати на затверджеrтrrя ГенераJтьному директору внутрiшнi документИ

Товариства з питань, передбачених Анттд<оруIщiЙною програмою;
4) забезпечувати здiйснення нагIuIду/ контролю та монiторт,шrry за дотриманням

пратIiзнцlqами, Генерапьним директором Закону i Антикорупцiйноi проiрч-и;
5) проводити оцiнку результатiв здiйснештя заходiв, ,ruр"дбu.r"них Аrтттскорупцiйною

про|рамою;
6) забезпечуватипiдготовку звiry про стан виконанлrя Антикорупчiт,пrоi програми;

_ 7' забезпечувати здiйснення спiвпрацi з особами, якi добросовiЪно повiдомлrяють про можливi
факти порушеннrI вимог Аrгтт.л<орупцiтirrоi програми/ вчиненIuI корушliйних або пьв'язаних з
корlтщiею правопорушень;

8) забезпечувати пiдготовку та подання Генеральному директору пропозицiй
проведеш{rI перевiрок дотриманIuI вимог Антикорупцiйноi програми;

щодо пrIану

9) брати участЬ у проведеннi перевiрок та внутрiшнi* роr.rriдувань/ якi проводяться згiдтrо з
- rпfi(орупцiйною програмою;

10) брати участь в проведеннi перiодичноi оцiнки корупцiйrтих ризикiв у дiялrьностi
_ _-зариства;

11) забезпечувати формування i ведення peecTpiB:



Toбпpttctlt1o з облtеженою ВidпоВidальнiсmю <IНФормАцIЙнl систЕми тА IнФормдцIЙнл БЕзпЕкл>

- працiвнт,п<iв Товариства, прvIтяг-нутvIх до вiдповiдальностi за порушення вимог
Анпл<орУшдiйноi програмИ/ вчиненюI коруIщiйного правопорушеннrI чи правопорушенюI/
пов'язаного з корупцiею;

- здiйснеттих Товариством BHecKiB на пiдтримку полiти.тrтих партiй та благодiтforоi дiягlьностi;
- проведених згiдно з Антт,скор}пчiт,шrою програмою антикоруш]iйнихперевiрок;
- IIроведеНих згiднО з АнттлкоРупцiт,птоЮ програмою BrTyTpirTmix розслiдувань та перевiрок;
- повiдомrrень про конфлiкт iтгтересiв та про порушеншI вимог Анттrкорупцiйноi програми/

в!п{неннЯ корупuiйного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корушдiею;
12) органiзовувати i проводтгги антикорупцiт,плу перевiрку дiлових,ruр"."рiЪ Товариства;
13) забезпечувати конфiдеrrцiйнiсть iнформацii та захист працiвттикiв, якi повiдБмилrи гrро

порушеIIFIя вимог Аrrгикорупцiйноi програми/ вIIинен}тяI коругщiйного правопорушенIUI чи
правопорушенIuI/ пов'язаного з корушдiсю;

14) надавати учаснИкам, ГенеРальномУ директору, працiвнт,п<ам Товариства роз'яснення та
консуJrьтацii) пов'язанi iз застосуванюIм АнттлкорупцiйноТ програми;

15) забезпечуватИ iнформуваннrl громадськостi про здiйснюванi Товариством заходи iз
запобiгаrшя корупцii;

16) братИ участЬ У спiвпрацi з органамИ державноi впади| органами мiсцевого
са-\IоврядуванЕЕI/ iнrтrими юридиLftтI/Iми особами, неурядовими Taf або мi;кнароднтлми
органiзацiями з питань запобiгатлrя корупцii;

17) органiзовувати проведеннrI заходiв з пiдвищення квалiфiкацii працiвнт,п<iв Товариства з
Iт!,fт€lнъ/ пов'язаIтих iз запобiганням корупцii;

18) брати участь у процедурах добору пepcoнaJly Товариства;
19) забезпечувати взаемодiю i координацiю мiж структурIfi/ffчIи пiдроздiлами Товар истващодо

Пi,ЦОТОВКИ, Забезпечення реалiзацii та коIIтролю за здiйснеrпrям заходiв щодЬ реалriзацii
_\rrшп<орупцiйноi програми;

20) здiйсr*овати iншi обов'язки, передбаченi Законом, Антикорупцiйною програмою/
тр,Yдовим договором.

12. }повнОважениЙ для виконання поюIадених на нього завдань мае право:
1) отримуВати вiд працiвникiв, Генерапьного директора письмовi та ycHi поясненнrI з питань/

шо стос)rються покIIадених на нього повнов€Dкень (у тому числi пiд час проведенIuI перiодичноi
оцirп<И корупцiт,лтих ризикiв/ антикор}тчiйrгих перевiрок дiлових партнерiв, перевiрок,
вtтугрiшнiх розслiдувань та експертизи);

, 2) отРимувати вiд пiдроздiлiв Товариства iнформацiю та матерiагпл (завiренi копii фiнансових/бr,хгагrтерських та юридvмнИх документiв, влтутрiштло службЬву кореспондеIщiю) стосовно
:i-zгьностi Товариства/ у тому числi документи, якi стосуються проведенюI (або участi) закупiвель
ToBapiB, робiт або послцчг/ у конкурсах тощо.

у разi необхiдностi }повноваженому надасться доступ до оригiтrалiв документiв, копii яких
т-юмУ були переданi.} випадкаХ недоцiлrьностi вигоТовленIUI значноi кiлькостi копiЙ докуrчлентiв
}Iповноваженому за рiшенrrям керiвrrика пiдроздiлу можуть передаватися оригiнали вiдпЬвiдних
:очrмеrттiв, якi пiдrrягають поверненню ним протягом 3 (трьох) робочих дrriu з дати завершентIrI
проведеннrI ним заходу, EJM якого вони витребовуваrллся;

3) отримувати проекти фЬансових/ органiзацiйно-розпорядчих документiв,
проведенюI ix перевiрки на предмет наявностi корупцiт,пглtх ризикiв;

договорiв длrя

4) отримувати доступ до сюIадських примiщень, виробттичих примiщень Товариства,
проведеннjI в них контрольних заходiв;

5) отрт,ш,rувати достУп до наявних в Товариствi електронних засобiв зберiгаrлля i обробки
];rних та у разi необхiдностi вт,пчrагати оформrrеrтня вiдповiдних даних на засвiдчьrrо*у паперовому
Hocii;

6) залучати до виконаrгlтя cBoix функцiй за згодою Генерального директора працiвнуп<iв
Товариства;

П iнiцiювати направленнrI запитiв до органiв державноi впади| органiв мiсцевого
га\iовряДуванIIЯI/ пiдприемств/ установ, органiзацiй Bcix фор* власностi длrI отримаrтня вiд них
iнформацii та матерiалiв, пов'язаних з дiяпьнiстю Товариства;

8) iнiцiювати литанIuI про притяrтIеннjI працiвrrикiв, Генералrьного директора довi:гrовiдальностi, у тому числi звiльненrrя iз займани* посад вiдповiдно дъ rur.оrrодавства;
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9) ЗВеРТаТися до учаснт/п(iв, Генерального директора з питань реалiзацii cBoix повноважень та
в I п( онання о бов' язкiв згiдно з положен нями Антикорупцiт,пrоi пр огр ами;

10) Здiйсшовати iншi права/ передбаченi Законом, Антт,rкорупцiт,пrою програмою/ трудовим
]оговором та посадовою iнструкцiсю.

VII. Порядок звiryвання }повноваженого перед учасниками Товариства

1. }повноВа;кентдй не рiлше Hi;K одт.тrr раз на piK в строки та у порядку/ визначенi Генеральним
-IiPeKTopoM/ готу€ звiт прО результатИ виконання Антт.л<орупцiт.лlоi програми (далi - Звiт).

2. Звiт повинен вкJIючати iнформацiю щодо:
1) стану виконанFIяI заходiв, визначених Анттл<орупцiйною програмою;
2) РеЗУЛЬТатiв впровадженЕuI заходiв, визначених Антт,п<орупцil,шiото програмою;
3) ВИЯВЛеНих порушенъ вимог Закону, Антлп<орупцiйноi програми та заходiв | вжчfпrrх дIтя

. a\ нення таких порушень;
4) кiлькостi та результатiв проведених перевiрок та внутрiшнiх розслiдувань;5) фактiв перешкоджанюI належному виконанню }повнова;кеним своiх функцiй,

.--тановлеНня дпя нього необrрунтованих обмежень, випадкiв втручаннrI у його дiялtьнiстъ з боку
_-:eTrx осiб;

6) наявних пропозт.лдiй i рекомендацiй.
З. }u разi необхiдностi змiст наданого Звiту додатково обговорюсться }повноваженим iз

-.-часнI4ками або Генеральним директором.

\-III. Порядок здiйснення нагляду/ контролю задотриманням Антикорупцiйноi програми/
а також оцiнки результатiв здiйснення передбачених нею заходiв

1. }ПОвноважеrтиrZ здiйсrпое нагIuIд i постiтforий контроль за дотриманням
Генеральrrим директором Антикорупцiйноi програми.

2. Наглrяд i контроль за дотриманюIм Аrrгт,п<орупцiтforоi програми

працiвниками,

здlиснюються
}'повноваженим у таких формах:

1) розгляд i pearyBaHнll на повiдошrгrеннrl про порушенюI вимог Атrгr.п<орупцiйноi програми,
вчиненюI корупцiтаних або пов'язаних з корушdiею правопорушень;

2) Здiйсненнrt гIIIанових та позаппанових перевiрок дiяrrьностi працiвrмкiв Товариства щодо
виконання (реалiзацii) Антт,ш<орупцiйноi процрами;

3) проведенюI експертизи органiзацiйно-розпорядтluIх| юридт4tIних/ виробrтичих та
фiнансових документiв, а також ix проектiв.

3. Якщо пiд час здiйснентrя наглUIду або коrттролю за дотриманшIм Аrrтикор}rщiйноi
проIрами }повнова;кений виявvIть ознаки порушення Аrrгт,п<орупцiйноi програми або ознаки
вчинення коруrщiтforого або пов'язаного з корупцiсю правопорутттенIuI/ BiH iнiцiюе перед
генерапьнт,iшr директором питанЕIrI проведеннlI влтутрirrrrтього розспiдувагшя у порядку,
пер едбаченому роздiлом ХV Антт,п<орупцiт,пrоi прогр ами.

4. }повноважеттий забезпечуе органiзацiю здiйснеrшя оцirп<и результатiв впровадженюI
заходiв, передбачеrтих Антт,ш<оруIщiйною програмою.

Щлlя здiйснення оцiнки }повноважениймае право отримувати у письмовiй форй вiдповiдну
iнформацiю вiд працiвникiв, Генерапьного директора про результати реалiзЬцiТ вiдповiдrrих
заходiв.

ж. }мовиконфiденцiйностiiнформування}повноваженогопрацiвниками
про факти порушень антикорупцiйних вимог

1. Працiвнтл<ам Товариства гарантуеться конфiденцiйнiсть ix повiдомлrенъ учасникам/
ГенеральНому диреКтору абО }повноваЖеномУ про виllвленi ознаки порушень Атттr,rкЬрушдiйноi
црограми/ корупцiтаТrихчи поВ'язаних з корушIiсю правопорушень в дiяпьностi irrших працiвникiв
товариства та повiдомлень про факти пiдбуреrтrтя працiвнт,п<iв Товариства до вчиненюt
корlтщiйних чи пов'язаних з корупцiею правопоруше}Iь.

2. Повiдоvrпеннrl про виявленi ознаки порушень Анттл<орушдiт,шrоi програми/ а також
повiдомлrеннrl про факти пiдбуренrrя працiвникiв Товариства до вчиненIrяl корупцiйrтих чи
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пов'язаIrих з корупцi€ю правопорушень можуть бути здiйснеIтi в уснiй чи Iтисьмовiй формi, за
]Опомогою каналiв зв'жку, визначених у Аr-rшп<орупцiт,шriй програмi. Повiдоrчrrrеннrl також можуть
З,liйсrповатися пр ацiвrмками та посадовтдrли осо бами дiлових партнерiв Товариства.

Генеральний директор забезпечуе цiлодобову роботу вказаних каналiв зв'язку та iхнiй захист
BL: зовнirrшього втручання i витоку iнформацii.

3. Подаrтrrя завiдомо неправдивих повiдомлrень не допускасться.
4. ПовiдомлrенюI працiвникiв Товариства про виявленIuI ознак вчиненIuI корупфтаrтих .м

пов'язаIrих з коруrщiсю правопорушень можуть бути анонiмнт,пчrи.
AHoHiMHe повiдоvrпенюI про виrIвленIuI ознак вIIиненIrI коруIчiйних чи пов'язаних з

корrrщiсю правогIорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому
fuфорruцiя стосуеться конкретного працiвнт,ш<а Товариства або дiлових партнерiв Товариства та
rгiсглггь фактичrri данi, якi можуть буттr перевiренi.

5. Перевiрку iнформацil, втrпсгlаденоi в повiдотиrrеннi, здiйсrпое }повноважений/ а якщо
ПОВiДОlшrенюI стосусться дiй самого }повновах(еного - працiвник | визначеЁwй учаснт,rками або
Генератьrппчr директором.

6. Бупь-якi данi, що даютъ моNсгплвiстъ iдентифiкувати особу, л<а повiдомила}повновах<еного
ШРО факти пiдбурення до вчинення корупцiт,пrого або пов'язаного з корушдiсю правопорушення
абО ШРО виrIвлення ознак порушеш{я вимог Акгикорупцiт,сrоi програми/ вчинення працiвттиками
чтI iшп}l]\fи особами корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень/ нсLпежать до
конфiлеrлriт,сrоi iнформацii та охороюIються згiдно з законом.

}повноважениir та особи, залrученi ним до перевiрки викладеноi у повiдомлrетшi iнформацЦ
не в ггравi ri розголошувати.

Х. Процедури захисту працiвникiв, якi повiдомили iнформацiю про корупцiйне
або повЪзане з корупцiею правопорушення

1,. Генеральний директор та/або }повнова:кений в мФках своiх повноважень забезпечуютъ
\](оВи длrI захисту осiб, якi надають допомоry в запобiганнi, виявлелплi та протидii корупцii в
Томриствi.

2. Iнформацй про працiвтштка, якvrй повiдомив про ознаки порушеншI вимог
.\Егtfi(оруrщiйноi програми/ виrlвленlul ознак коруrщiйного або пов'язаного з коруrщiею
ШРаВопорушен}uI (далt - викривач)/ не може бути розголошена/ KpiM випадкiв, встановлених
законом.

3. ВТ,п<Ривача не може бути звiльнено чи примушено до звiлrьненrтя/ притяrтIуто до
ДИСI$filгIiнарноi вiдповiдальностi чи пiддано з боку керiвництва iншт.луr негативним заходам вIuтиву
(переведеrтrrя, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова в призначеrrнi на вищу посаду/ скороченнrI
Заробiттrоi гlлати тощо) або загрозi таких заходiв вIuIиву у зв'язку з повiдоlигrен}ulм ним про
ПОРУшення вимог антикорушfiйного законодавстватаf або вимог Анттлкорупцiйноi програми.

4. У разi витоку конфиеrпriт,птоi iнформацiI про викривача iЁпr"рuоurЙ директор/
}'ПОВНОва;кент,rй за заlIвою такого працiвrтr,rr<а або за власною iнiцiативою повинен невiдкrrадно
Вr(ИТИ Bcix Заходiв уllя уникненIuI настаншI негативних наслiдкiв дIIяI викривача, пов'яза}rих з
таким розголошенням.

5. ЗаХОДи дтrI захисту викривача визначаютъся учасниками або Генеральrтим директором
ШiТЬНО з !повноваженим i впроваджуються за умови письмовоi згоди працiвrгr.л<а.

XI. Вреryпювання конфлiкry iHTepeciB в дiяльностi працiвникiв Товариства

1. Працiвrтики Товариства зобов'язанi не пiзнiше наступного робочого днrI з датиl коли
ТЬНагпдся чи повиннi бултл дiзнатчrся про наявнiсть у них реаJIьного чи потенцiйного конфпiкry
irrгересiв, письмово повiдотчrгrяти про це свого безпосереднього керiвттика/ не вчиIutти дiй та не
ШРИlhаати рiшень в умовах реального конфлiкту iTrTepeciB та вжити заходiв щодо вреryпюванюI
I]еаfьного або потенцiйного конфлiкту irrгересiв.

У разi виникненюI реаJIьного або потелтцiйного конфлiкту irтгересiв у Генерального
:rfpeкTopa BiH глдсьvrово повiдомлrяе про це }повноваженого та 1лrастмкiв.

У разi виникнення реапьного або потеrщiйного конфпiкту bTepeciB у }повноваженого BiH
шlсьмово повiдоlltгrя€ про це Генерагьного директора.
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2. Безпосереднiй керiвлтик особи протягом двох робочих днiв пiсгrя отриманIuI повiдоIиленнrI
про наявнiсть у пiд-rеглоi йому особи ресшьного чи потенцiйного конфлiкry irтгересiв приймас
рiшешlя про спосiб вреryлювання конфлiкту iTrTepeciB, про що повiдо]wul€ працiвrтика.

Безпосереднiй керiвник/ якому cTaJIo вiдомо про конфлiкт iтrгересiв у пiд-rеглого йому
шраrti3111,цlа, зобов'язаний вжити передбачених законом заходiв дrrя запобiгання та вреryлюванюI
КОНфлiкry iHTepeciB (у rо-у числi у разi самостiйного виrIвпеннrI наrIвного конфлiкry irrгересiв у
пir-rеглоi йому особи без здiйснення нею вiдповiдного повiдомлrенrrя).

3. Вреryлювання конфлiкry irrгересiв здiйсшоетъся за допомогою одного з нижченаведених
захоfiв:

1) УСУнеrтrтя працiвrтика вiд вт,шсонанюI завданнrI/ вчинення дiй, пртлtdlятrярiшенrrя.ти участi
в тlого прт,тйняттi;

2) встановлен}uI додаткового контродю за виконанIuIм працiвнт,ш<ом вiдповiдного завдаIfiitя/
втIт{ненням Еим певних дiй чи лртrпfuляття рiшень;

3) обмежеrпrя у поступi працiвrтип<а до певноi iнформацii)
4) перегляду обсяry фуr*<цiонапьних обов'язкiв працiвттr,ш<а;
5) переведеншI працiвттика на iншу посаду;
6) звiлгьнеrшя працiвътr,пса.
Порялок застосуванIu{ заходiв вреryлIовання конфлiкту irrTepeciB та його особпrлвостi длrя

РiЗrПО< категорiй працiвникiв Товариства встЕшовлюютъся }повнова;кеним.
4. Рiшеrrrrя про вреryпювання конфлiкту fuтгересiв у дiягrьностi Генерального директора

шрlпЪrасrъся )дасниками.
5. Прачiвrтики Товариства мох(уть самостiйно вжити заходiв щодо вреryлювантrя конфлiкry

irГГеРеСiв пuulxoм позбавлеrпrя вiдповiдного приватного iтrгересу з наданням пiдтвердних
:ОКrыеrтгiв безпосередньому керiвнику та }повноваженому. Позбавпен}uI приватного iHTepecy мае
вIlк]ючати буль-яку моNсrrrдвiсть його приховуваннrI.

ХП. Порядок налання працiвникам роз'яснень та консультацiй }повноваженим

1. При наявностi питанъ щодо тлумаченюI окремих попожень Антикорупцiйноi програми
\-ЧаСНИКИ/ ГенеральrтиrZ директор/ працiвттики Товариства можутъ звернутися до }повнова;кеного
за 0триман}rrц/I усного чи Iтисьмового роз'ясненюI.

2. СУтъ зверненюI щодо наданюI роз'яснення чи консультацii вттюrада€тъся безпосередньо
}'повноваженому (у визначенi }повноваженим днi та години особистого прийому) або шrпяхом
н;шравленюI на його iм'я слryrжбовоi загпдски чи надiсланrrя на його електронну адресу письмового
зверненюI у повiлгьнiИ формi,

3. }повноважеrтий надас усне роз'ясненнrI пiд час особистого прийому або у письмовiй формi
- цg цfugiттте Hi_:K протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дюI отриманюI заIrиту.

}повноважений може продовжити строк розгляду зверненнrI/ аJIе не бiльше Hi;K на 5 (гlяь)
РrОбОЧих днiв, про що письмово iнформуе особу, яка звернулась за роз'ясненrrям.

4. ЯКЩО fiд час наданнrI роз'яснеrшя }повноважент,tvi виявvtfь ознаки порушення
-\ЕГrД(орупцiйноi програми або ознаки вчиненнrt корушliт,сrого або пов'язаного з корупцiсю
ШРаВОПОРУшеннrl/ Birr irriцiю€ перед Генеральним директором гrитанIuI проведенIuI urтуrрЙrruоrо
розс,riдуваш{я у порядку/ передбаченому роздiлом ХV Антикорупцiйноi програми.

ХШ. Порядокпроведенняперiодичногопiдвищенняквалiфiкацiiпрацiвникiв
у сферi запобiгання та виявлення корупцii в Товариствi

1. Пiдвищеннrl кв€lltiфiкацii прафвнтлr<iв Товариства у сферi запобiганrrя та виявленюI
корlтщii здiйснтоеться з метою наданIuI базових знань з Irитань аЕтикорупцiйного законодавства/
ггiтвуrщеrПrя рiвнЯ виконання вимоГ Антr,ш<орупцiт,lrтоi програми/ формуваrшrя антикорупцiтZноi
ý\lьтуриl а також вихованrDI нетерпимостi до коруrщii.

2. Пiдвищення квалriфiкацii здiйсrпоеться вiдповiдно до затвердженого Генеральrгшrл
]IfPeKTopoM тематичного I]JIану-графiка на кох(не пiврi.тчя, якийготуеться }повноваженим.

Пiдвищеrтrя квалiфiкацii повиrтно передбачати як заходи Fsтя Bcix працiвнт,п<iв Товариства,
:ак i oKpeMi заходи длrя Генерального директора Taf або учасншсiв Товариства.
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Тематика та форма заходiв (семiнари, лекцil практикуми, тренirrги, вебiнари тощо) iз
_._]вllщенtul квапiфiкацii визначаються }повноваженим з урахува}il{ям:

1) пропозицiй Генералrьного директора, учасrтикiв, керiвнт,п<iв струкryрних пiдроздiлiв;
2) результатiв оцiнки впровадженr-rя заходiв Антикорупцiттноi тrрограми;
3) РеЗУльтатiв перiоди.пrоi оцiнки корупцiлсrих ризчlкiв у дiяльностi Товариства;
4) результатiв внутрiпшiх розслiдувань;
5) звiту }повновокеного перед учасниками.
3. облiк rrроведених заходiв iз пiдвищеrтrrя квалiфiкацii у сферi запобiгання та виrIвленIтI

., _-:r-ГIrliT, а також облiк присутнiх на заходах здiйсrтосться }повнов€Dкеним.

XIV. Застосування заходiв дисциппiнарноi вiдповiдальностi до працiвникiв,
якi порушують положення Аrrплкорупцiйноi програми

1. } разi наявностi iнформацii) що свiдчт,rгь про ознаки порушеттrя працiвниками вимог
_\rг}ff(оруrщiтлтrоi проlрами/ здiйсттоються TaKi заходи:

1) призначасться у встановленому роздiлом ХV Аrттикорупцiтhтоi програми порядку
вrп-грiшrС розслiдуванIдI з метою пiдтвердженIUI чи спростуваrшя iнформацii про тhловiрне
пор\тпенюI;

2) за наявНостi достатнiх пiдсТав за резупьтатами внутрirrшього розслiдуванюI Генеральrтий
лrрФсгоР наюIада€ дисцтrmлiнарне стяrтIеr*rя вiдповiдно до закону.

2- .Щисцu,тплiтrарнi стяrтIеннrI наюIадаються Генеральнт,пчr директором на працiвrшпсiв
Томрисгва вiдповiдно до норм законодавства про працю.

ХV. Порядокпроведеннявнуцriшнiхрозслiдувань

1. } разi надходжеНюI повiдОirшrетлrя або вияIвленIIяI ознак порушешя Антикорупцiйноi
шрограмИ працiвнтаком Товариства або ознак вчинення працiвrтиком Товариства корупцiйлтих або
пов'язатrиХ з корупЦiею правопорушень, }повноважений повiдоiиrrя€ про ц" 

-i"rr"p**ro.o
п{ректора, л<vIй вжИвае заходiВ, передбаЧених пунктом 2 цього роздiлу.

} разi надходжеНнrI повiдоМлrенrrЯ або вияIвлен}rяI ознаК порушенюI вимог АнтикорушliтZноi
програмИ Генерагьrтr,пчr ДиреКтороМ або ознаК вчинен}uI коругпriтtного чи пов'язаного з коруrщiсю
цравопорУшеннЯ }повноваЖенуtЙ повiдомrrЯе прО це учаснт,rкiв, Яd вживають заходiв,
перепбачених ц/нктом 2 цього роздiлу.

} разi надходженнrI повiдомrrеrшя або вияIвленшt фактiв про вчинеrтrrя }повновЕDкеним
корушril,тного або пов'язаного з корупцiею правопорушеIшя/ порушення вимог Антт,гкоРушдiйноi
програмИ ГенеральНvй диреКтор повiДомпrlе про це учаснтткiв Товариства i вживае заходiв,
перчfбачених пунктом 2 цього роздiлу.

2- За умов/ передбачених пунктом 1 цього роздiлу/ учасники, Генерапьний директор
зобов'язаrri вr(ити таких заходiв:

1) протягом 2 (двох) днiв iнiфювати проведеннrI вrгутрiшнього розслцування з метою
пLтгверпженюI чи спростування iнформацiiпро ймовiрне порушення Ангтлкорутщiйноiпрограми
або корутщiйне чи пов'язане з корутщiсю правопорушешIя;

2) за результатами проведенюI внутрiшлтього розслiдування застосувати дисцитгriнарне
стяЕIеннrI до винних осiб, якщо дJIяI цього е пiдстави;

3) за резУльтатами втrутрiшнього розслiдуваrтня визначчIти способи усуненюI пртттин i
настiдкiв порушеннrI/ якщо таке мало мiсце, а також забезпечити заходи щодо jапобiгаrпля таким
:iBr у майбутньому;

4) у разi виrIвленнrI озFIак корупфйного або пов'язаного з коруIщiсю правопорушеншI/ за
вчImеннrI якого передбачено адмiнiстративну або крт,шчriнальrту вiдповiдальнiсть, негайно
iнформувати про це спецiально уповноважених суб'ектiв у сферi протидiIкорупцii.

3. Внутрiшнс розспiдування проводитъся лише у випадках, коли надана або виявпена
iнформацiя стосусться конкретних осiб та мiсттдть фактт,тчнi данi, якi можутъ бути перевiренi.

BHyTpiTrme розспiдуванюI призначасться Генеральним директором i здiйсrшоеiься комiсiею.
Порядок проведеннrI внутрiшнiх розслriдуваrть, я<i iдiйстпоються вiдповiдно до Атrтт,п<орупцiйноi
хрограми/ затверркуеться Генеральним директором.
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Що складу Koмicii обов'язково вюIючасться }повнова;кентлйl за ви}Iяlтком випадкiв, колпt

розслiдуванюI призначаеться за наслiдками виrlвленrrя фактiв чи отриманюI iнформацii про
вtIиненЕ{яI }повноваженим корушliйлого або пов'язаного з коруrщiею правопорушенIтяt/
порушенюI вимог Аrтллкорупцiт,плоi програми.

Строк проведенюI розслiдуваннrt не повинен перевищувати 15 (п'яттrадцяти) днiв.
Матерiалпа проведених внутрiшнiх розслiдуванъ зберiгаються в apxiBi }повноваlкеного не

\tенше 5 poKiB.

} разi якщо за результатами влтутрilrпrього розспiдуванIrrl на }повноваженого накпадасться
:лrсцr,шлiнарне стяrтIенrtя, про це письмово повiдомлrяеться Нацiональне агентство з Irитанъ
запобiгалшя корушlii у дводенний строк з датийого наюrаденнrl.

XVI. Порядок внесення змiн до Аrrгr,rкорупцiйноi програми

1. Генералътlий директор забезпечуе органiзацirо механiзмiв зворотного зв'язку та iншi
вrп"грiштi процеси/ стrрямованi на пiдтртдчIку та постiйIIе вдосконалення Аrrл,п<орупцiйноi
програми.

2. Змiст Антт,rкорупцiт.пrоi програми може бути переглlянутwйза результатами:
1) звiry про оцiнки корушliйних ризт,п<iв у пiягrьностi Товариства;
2) здiйсненIuI наглrIду i контролю за дотриманIuIм Антr,п<орупцiтдrоi програми/ а також

оцiЕй результатiв здiйснеттrrя передбачених Еею заходiв;
3) аrталiзу практики виконання }повноваженим cBoix посадових обов'язкiв;
4) проведенrrя }повноваженим анкетуванrтя, обговорення та консультацiй iз працiвrмками,

Геrrератьrгr.шt директором/ учасниками Товариства, а також з дiловими партнерами Товариства
шоfо \,досконапення Аrrтикорупцiт,штоi програми.

3. IrrЦiaTopoM внесенrrя змiн до АнтчrкорупцiтZноi програми може бути }повнов€Dкенltй/ а
Tzlкoxt ччасники/ Генерапьнт,тй директор, працiвIауIки Товариства.

4. Пропозт.лдii щодо внесення змiн до Антикорупцiт,lноi програми подаються
\-повноваженому/ яктгitiх вивчае та систематизуе.

5. Генерагьний директор, отримавши вiд }повноваженого узагаJIьненюI пропозтлцiй щодо
Brrecerr}ul змiн до Антикорушдiйноi програми, Ьiцirос проведенIuI iх вiдкрт,rгого обговореннrI
TP\f оВ}fl.{ КолеКТиВ оМ Та УЧаснVIКаI\JIUI.

! втлrадках/ коли учасники або }повноважений напоJuIгають на TepMiHoBoMy внесеrшi
певЕIо( змirr до Аншш<орупцiт?тrоi програми, Генерапьrтий директор у нат,п<оротrrтий строь €Lпе не
пiзrdше 10 днiв з дати надходження таких пропозицiй, irтiцiюе проведенIuI вiдповiдного
обговореr*rя.

6. },Т результатi схвалення пропозицiй )ruасниками та працiв тиками (труповттм колективом)
тсrвартrсгва Генерапьrтий директор cBo'iM наказом затвердкуе вiдповiднi змirти до Аrгп,ткорушriтдноi
прогрil\м, яr<i е riневiд'емною частиною.

Генеральний директор I.B. Федченко
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