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"ЗАТВЕРДЖЕНО,

Наказом ГенераrIьного лирекl,ора
Гоr,.rрцб 1ltJ , обvожоltок-,, в iдпов i_r.uTbl tic tю

"IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ
ТА IНФОРМАЦIЙНА БЕЗПЕКА"

No 19-ПП вiд 22 ,цrIстопада 2021 р.

АI-IТИКОРУПЦIЙНА ПРОГРАМА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
<IнФормАцIЙнI твхнологIi тА Iн.DормАцIЙнА БЕзпЕкА,,
Преамбула

IJiсю Антrл<орупцifuIою tIрограмоIо Товариства з обмехеноrо вiдrrовi;lа_пьнiсrто
.IНФОРМАI_ЦЙНI ТЕХНОЛОГlТ ТА ItsIФОРМАЦIйНА БЕЗПЕКА" (шапi - Товариство) прогtt;lоrlrус,
що if праIIiвники, посаловi особи, Генераrrыrий лирскl,ор i учасники у своiй внутрiшнiй лй.тп,носr,i,

.l г.lко)к у правовi,lLrlосиtt.tх ir дi Iови\4и I1.1рlнерdми, орlаIidми дерхавноТ в 1.1ди, орган.]\lи
приIlципом <ItyJlbol]oi толерантнсlстi" до буль-яких проявit]
корупцii i вхиватимуть Bcix перелбачсlrих законодавством заходiв щодо запобiганЕlя, виявленнrI та
протидii корупцii i пов'язtlни\,I з rrсю лйп,r (практикам).
лтiстlевого самоврядчваннr{/ керуються

I.

Загальнi положенЕя

1. Аlrгиксlрупцilhrа програма с KoIIlIJIeкcoM прав}аII, стандартiв i процсл),р tllollo виlIв,rIення/
протидii та запобiгаrrгtя корупцii у дй,пьностi Товариства.
2. Антикорупцiйlа llpoгpaMa встановлIо€ стандарти тJ вимоги не нт,rл<чi, нiл< перелбачсrri
Законоп,r }краЬи "Про заrrобiгаIlrrя корупцi'i" (лапi - Закон) r,a Типовоrо антикоруrrцiйIrоIL)
програLfоIо/ затвердженою рiшсrlrrям Нацiоrrапьного агентства з питань запобiгаrтня корчпцiI.
3. Термiни в АнтикорупцiйIliй lIрограмi вживаIоться у значеп}Iяхl }Iаведених в Законi,
4. Антикорупцiйlrу uрограму затверджено наказом Гслrерального директора Товарисr,tlа No
11-ПП вiд 06 листопада 2019 р. rriс,пя ii обговорення з праlцiвниками i посадовтлr.ли особами

'I'овариства,

5. 'l'eKcT Антикорупцiйноi IIроr,рами перебувас у постiйному вiдцкритому достуrri дrя

пpaIliвlIиKil], посадових осiб Товарис,rrза/ а ,[акоr( дшI його дiпових партнерiв rla сайтi Товариства.

II. Сфера застосування та коло осiб,
вiдповiдальних за реалiзацiю Анттrкорупцiйноi програми
Аrттикорупцiйна проr,рама € обов'язковоrо дrrя виконаннrI усLvа працiвник.lми 'I-овариства,
вкпIоIIаIоаIи посадових осiб ycix piBrliв, Генерапьного директора/ учасIIикiв Товариства/ а також лцlI
ycix суб'сктiв rосподirрськоi 71iяльностi (фiпiй, представнилlts, rriлрtlзлirriв, лочiрlIiх пiдприсмств),
Iiал якими воно здiйсшос контроль.
2. Антикоруrщiйна програма також застосовусться Товарис,rtsом у його правовiдносинах iз
:titовими llаргнерами, у loMy чис, li орtанаvи державноТ в Iади T.l орlаllами мiсцевоtо
1.

самоврядуван}UI.

3. Здiйсненrrя захолiв щодо виконання (реа,пiзацii) Анl,икоруrlцiйlIоТ програN{и в N{e)(ax сtsоiх
повноважень провilдя,l,ь:
1) учасники Товариства (,ча.пi - у.rп6lrrо"1,
2) Генера,;rьний ilирсктор Товариства (даri - Генера:rыIий дирсктор);

,
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3) посадова особа Товариства/ уповноваjкена особа з реалiзацii Ашп,lкорупцiйноi програми

(палi - !повноваженттй), правовий статус яко'i визначаеться Законом i Аrтгикоруrщiйною
програмою;
4) посадовi особи Товариства Bcix piBHiB та iншi працiвники Товариства (палi - прачiвнлл<и).

III.
1.

Антикорупцiйнi заходи у дiяльностi Товариства

Перелiк аrrтr.rкорупцiйних заходiв у дйльностi Товариства

1. Товариство забезrrечуе розробку та вжиття заходiв, якi с необхiдттими та лосr а,t,rriми д,rя
запобiганrrя, вияв,rrеrrr;я i rrротидii коруптliT у своiй лiяльносri,
2. Антикорупrliйнi заходи вк]]ючають:
1) перiодlтчну оцiнку корупцiйних ризикiв у лiя.llыrос,гi Товарис,r,ва;
2) аlггrткорупlliт,тrтi стаrтдарти i процедуFи у лй rbHoc,r,i Товарис,r,ва.

антикорупцiйIlими стандартами i процедурами Товариства с:
1) озrrайсlмrrсrrl DI IIових працiвникiв iз змiстом Антикоруптliйrlоi lIроI,рами, проведеннrI
навчальних заходiв з rпlтань заrrобit,аrttIя i протидii ко1-1упцii;
2) arlrr,KoplyпLrifcra перевiрка . Li,tови r llapltlopiB;
3) полоя<енrrя щодо обсlв'язкоt}оl,о дотриманнr{ Антт,п<орупцiйноi програмиi
4) критерii обранrтя дiпових rrapтHepiB Товариства;
5) обмсжсtпtя щодо пiдтримки Товаристtзом tlопiтlт.lних партiй, здiйснеrлrя благодiйtlоi
3. Основнтчгми

дй,пьностi;

6) механiзм тtовi2цомченrrя про виJIвлеIJIIя озIтак порушення Анттл<орупцiйrrоi

111,,61,рдуц,

ознак вчинешlя корупцiйного або пов'язаltого з корупцiсlо правопорушеIIIlя, а

.I,акож

коrtфilL,rrшiйrriсlь Iаких повiдоvлелlь та за\исг викрива,liв;
7) здiйснення }повноl]ажениl{ та працiвникалти фуllкцiй щоло запобiланrrя корупцiI;
8) проrrелура розI Iяду повiдопtпень викрива.tiв, вкпlоl1.1lочи внуrрiшнс роlсlri.Lуваttrrя
накцаденI IrI дисцитrпirтарrlих стяrнень;
9) tlорми професiйноI етики ,га обов'язки i заборони дпя rrр;цiвникiв;
10) механiзми запобiгання i врсlу,пюванI]r{ конфлiкту irrTepeciB;
11) .,бvе;кеггrя шодо полар) rtKiB;
12) rIаг;rяд i контро,тrь за лоT,риманrrям вимог Антикоруtпlifurоi IIрограми.

2.

i

Перiодична orliHKa корупцiйних ризикiв у дiяльностi Товариства

1. Товарис,l во l l(, монше Uдноl о рdзу lJ,l piк зJiЙсtllос вну грiшгсо orriHKy коруrluiЙнllх
ризи
cBoiЙ
дi_ятrьностi.
у

к

iB

2. Корупцiйrтим ризиком с обГрунтоваrIа имовiрнiсть rracTarlтт I полiТ корупцiйного тIи
пов'язаного з корупцiсю правопорушентrя або rrорушсrrrrя вимог АгrпдкорупцiйноY проIрами.
3. Оцiнка коруптliйних ризикiв в Товарис,trli lIроводиться Koпricicro з оllillки корупцiйних
1-1изикiв (лапi - комiсiя).
I-1орялок лiяльrrостi та скпад KoMicii затвсрдлtуrоться Генеральним лирск.горо]\,1.
Що скпалу KoMicii входять }повrrоваксlrий (гопова KoMicii), керiвlтики сr,руктурrlиr пiдроздiпiв
Товариства, а також Ьшi працiвники, визIrачсrri Генерапьнтл.т директором за погодrкеннrlм з
}повновакеним.

Пi,r1 час rrроведентrя оцiнки корупчiйних ризIдdв за iнiцiа,lивою lrroBlroBaя<eHoro до робо,ти
KoMicii без tsкJtючсItlul ло ii'скп.rду мох{уть зат]уаrатися йшi працiвники Тсlвариства, а такох
не t.l Iелнi скспср l и чи спецiа tit,tи,
}rrовrrовах<еrrий, з N,IeToIo недопуIIIення конфлrкту iHTepeciB або rrсоб'екгивгIостi у роботi
KoMicii, при розподiпi фуlrкцiй мr к.rпенами KoMicii бсре до уваги коло ix посадових обов'язкiв в

Товариствi.

4. Метою дi;лrыrос,r,i ксlмiсii с запобiгатпrя, виявленЕrI i усутrеrтня корупrliй r rиr. I.изикiв у
дiяльrrосr,i учасникiв, Генерirттытого лирекl,ора та працiвнт,п<iв Товариства.
5. Корупuil.tlтi ри ]ики у дiяпьнос li Тоrз..rрисl ва подi Lяtотъся на внутрiшнi ,ta зовl tiшнi,
BHy'r,pimrri корупцiйнi ризики iдеI{тифiкуються в оргавiзацiйtlо-уrrравлirrських, фiнансовогосподарських/ калрових/ Iоридичних lIроцсдурах дйпьностi Товариства.

,
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Зовнilшлi корупцiтfori ризики iдентифiкуютъся у пiяlтьностi дiлових партнерiв, у тому числi
органiв державноi влади, органiв мiсцевого самоврядув ання| з якими Товариство перебува€ у
дiлових правовiднослlrrах.
6. За результатами iдеггифiкацii коруIщiйтих ризикiв комiсiсю вiдповiдно до порядку li'
дiяпьностi здiйснюються iхн€ визначеIrъш та оrпас, класифiкацй за категорйми та видами.
7. За результатами оцiтrки корупцir,пrих ризикiв у дiяльностi Товариства комiсiя гоryс
письмовт,лZ звiт, що пiдгплсустъся .rпенами KoMicii.

Звiт сюrадастъся за формою i струкryрою, визначеними в порядку дiяlтьностi KoMicii.
Звiт за результатами оцiнки коруIщiйних ризикiв пода€ться Генерапьному директора/
учасtrикам Товариства i повинен мiстити:
1) iдеlтгифiкованi корупцiтПнi ризики, а також прт,г!Iини, що ix породjкують/ та умови, що'iм
сприJпотъ;
2) оцiнку вr,rявлених корупцiйттих ризикiв;
3) пропозицii щодо заходiв iз запобiганлтя/ усунеЕЕIя (зменшенrтя) рiвrтя виявлеттих
коруrпliтfoтих ризикiв.
Текст звiту нада€ться д,lя ознайо^4лет:ня працiвлтtл<ам Товариства, а такоя( може буттл
опрrа,,]юднений на веб-сайri Товариства.
8. Якщо пiд час заходiв щодо оцiнки коруrщirfoтих ризтл<iв !повноважений виявить факт
порушеннJI Аtтплкоруrпriйноi програми, вtмненю{ коруrщiйного або пов'язаного з корупцiсю
правопорушення, BiH йiцiюс перед Генерапьним директором IIитанн:I проведенIIJI внутрiшrтього
розслiдуваrrтrя у порядку/ передбаченому роздiлом ХV АттлакорутщiiттrоI програми.
9. Товариство не рiдше нй одr.тrr раз на три роки IIовинно проходити зовнiппrю оцiнку

корупцiйних ризикiв, яку провомть органiзацii що надаютъ аудиторськi, юриди.rнi чи
консаптинговi послуrrл, або незалежнi експертrл.
10. За резулrьтатами опрацюваттrrя звiту вттутрiшньоi та/або зовнiпптьоi оцirп<и корупцiй-тих
ризикiв Генералrьнlтй директор/ учасники вживають необхiдrrих заходiв дпя запобiтання,
виявленrul i протидiТ корупцiТ у лiяльностi Товарисгва, у тому числi IruIxoM змiяи iснуючих
а нтикоругшiйних сrандаргiв та процедур,

3.

Опис антr.rкорупцiйних стандартiв i процедуру дiяльностi Товариства

1. З метою формувашrя н.Lпе,lсIого рiвrrя ан:r,икорупцiйноi куJтьтури !гrовновакентл.,r дrтя
нових працiвникiв, а такоя< iнпrих осiб, якi дiють в!1 iMelri Товариства, проводиl,ься обов'язкове
t]c,I,yIIIIe ознайомrrення iз поло;кенrrями Зако}rу, Ант,икоруrrцiиноi програл,.1и та пов'язаних з HeIo
локумсrlriв.
2. По'lrожсrrrlя щодо обов'язковос,l,i дс,tтрl.т"rанrrя Анттл<оруrlцiйrrоi rrрограми вюIючаються до
llравtrп BHyr рiшнl,ого,l рчлопоl о })о tпорядку Говарисtl.а, Ilo lo)\(,Hb про сl pyKTypHi пi,lllоздirи, Bcir
,l,рулових
договорiв, а також Mo;кy.гL вкшоаIатися до договорiв, якi укпадаrоться Товарисr,вом.
Приlтiрнi форми антикорупцiитIих зас,Iереr(ень розробляються !повнова;кеrrим з
урахуваr*rям сфер лiяльностi Товариства.
3. Щiповi партЕери 'l'oBapT,TcTBa обираюr,ься згi2lrlсl з критерйлти, якi базуються rra прозоросri
дiя;тьносr,i, KoIIKypeHTHocTi, якос,гi ,r,oBapiB, робiт i послуг та lrадiйЕIос,-гi.
4. Критерii i процедури вiлбору дiлових партнерiв дrя рiзrrих сфер дй,пr,ностi Товарисr,ва
1-1озроб,;rяс }rrсlвrrовалrсtrий та затверджус Геrrера.пыrий директор.
5. }повновакений IIровоl(и,гь антикорупцiйrту перевiрку IIаявних або потенцiиних дi_rrових
партнерiв Товариства з N,IeToIo оцiнки tlаявttосri корупцiтhтих ризикiв. При тlьому lTtoBHoBa)KeHrлl
перевiряс, чи ма€ лiповий партнер репута1_1lю суб'екта, дi_япl,нiсть якого пов'язана з корупцiсrо
(HaBiTb за Bi.lc), lHocli вiдповiдниr су-,lоl_]и\ гiшень), г.l чи не буде дLповий llaplHell
використовуватися як fIосер(,дник дпlI передачi TpeTiM особам (або дця отриманнrI вiд TpeTix осiб)
rrсrrраtзомiрrlоi вигоди.
Антт,л<орупцiйна rrepcBipKa здiйснrосться вiдповiдно до l]имоl- Аrrтикорупцiйноi пlrодрдr", .,
такох стандар'r,iв д,rя рiзгтих сфср дiяпьнос,l,i Товарис,rва, що розроб,тrяютъся та заl,верлi(уIo,Iься
!повновокеним. Матерiали перевiрки зберiгаються не менше rriл< 5 poKiB.
За 1.gз1 tьl,,],1"lwи .lliгиhOрупцiйно'i перевiрки лiловоl о партнрра, у разi i1 негdIи1,1lоl о
ре:зуrп,тату, Товариства }повноtsDксllий сюlадас письмову рекомендацiю ГeHepaJlbI]oMy дирсктору.
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} разi негативно'i рскомендацii !повноважсrrого, Генеральний директор, дця продовхенIuI
пбо почJтк}' праtsовiдносин il tаким лj lовим п.lрlнером мас ухва]ити обrрунтоваllс рiшення i
цього IIи,l,авIrl.
6. Товариство (у разi вiдсутностi заборон, встановлених законодавством) може здiйсrrювати
внески на rriдтрr,rмку полiттт.rних партiй, а,r,акtrх<:з;liйсrrrсrвати благолiйну дiя_lп,нiсть ,цишrс rriсlrэл
висrrовку }rrовrtова;кеного про вiдсутнiсть корупrIiйних ризикiв,
lrrовнова;кений ухватшо€ висIlовок протягом З (трьох) днiв пiсля отримання Bci\ локуtrIеrII,iв.
ttов'язаних iз здiйсненням вказаIIих BrrecKiB або б.цагодiйноi дЙjrьностi, i HatrpaB и€ йоr,(l
ГеrIеральному директору.
Благодiйна дi,ялrыtiсT,ь Товариства за загапьним тIравилом мас здiйсшоватися (у разi
вiдсутнос,ri зtrборон, встаIIовлених законодавс,гвом) литтrе .rерез благодiйнi органiзацii вilцlовiдцlrо
до законодавства.
7. Здiйсненrтя благодцiйIIоi дi-лпl,ностi Товариством I.Ie допуска€ться/ якщо:
1) i1 здiйсненr:я с умовою уктIаденЕuI будь-якого логовору/ ухваценнrI рiшеrrня opl,.tllol{
лержавноi влади, органом мiсцеl]ого самоврядування або з](iйсlпосться з MeToIo отFиманIIя rIcpct]all,
1 tti,lltрисr,tниuькiй дiя-п ьнос r i;
2) лurопий пар гнер або opt,atr дор,к.rвноi в lади, огг(lн vicllcBot,o самоврядуванltя напо, иl,.](, l l(l
здiйсненнi того .rи iншого виду благоlliйtrоi дй:тr,ностi через певну благолiйну орrанiзацiю.
}повтlоважений веде ресстр здiйсrrеrrих Товариством BHecKiB rта пiдтрrпIку попiтттчних rrap,r,iй
та благолiйноi дй.rтьностi. ЩаIti в ,r,aKoMy peccTpi пiдтrягають зберiгаш{о не менше нй 5 poKiB.
8. ,Щrlя rlовiдолwrеттlя праrдiвrrикапли Товариства про факти порушеннrI Антиt<оруrшitлrоi
програми/ вчиненнr{ корупцiйlrих або пов'язаних з корупlliеIо правопорушсrrь Qдаri повiдомпеr*rя) }lrовновахtений розмilцус вiдповiдну iнформаlliю Ira на офЦiIh]ому всб-с;rйr,i
-J
Тчварlис l ва.

.rK.r iнфоlrпrашЬ повигrна viL I и l и:

номер телефоrлу дпя здiйснешш trовiдоlчrпеrть: +380 (67) 547 ЗЗ 59
адресу електронноi пошти дlя здiйсненrrя повiдомлень: e.kovalenko@itrs,net,ua;
години приЙому особи, яка уповIIова)кена отримувати },clti t,a ttисыrовi повiдомленrlя: кожеrr

BiBToptlK з 10.00 лсl 12.00.

}rrовtrоважений розробляс r,ипову форму повiдол,лrсrrIя,
}повноважсtrий веде ре€стр повi/lолlпень про факти поруIIlеIIlIя АнтикорупцiйItоi програми
або ознак вчинення коруtпliйlrих чи пов'язаних з корупцiсrо правопорушсIIь, Порядок вед(ення
вiдповiдного ре€стру за,r,всрlIху€ться Генера:rыtим 1циректороN{ за подаrrrrям }ttовновахеного.
Строки i порялок розглялу }повнова;кеним повiдол,rrrсrrь rrpo факти порушеннrI
Антикоруrlцiйноi програми, в.rиIIенFIяI корутщiйних або lrов'язаних з корупцiсю правопорушень
встановлIоIоться в ttоложеннi, затверлжсI]ому Генера_пьнт,тм лиректором за ilодан}u{м
!trовrrовахеного.

IV.

FIорми професiйно'i етики працiвrrикiв Товариства

1. Працiвники Товариства пiл ч;lg urrп.с,rruння своТх функliiоrrа,,п.ттих обов'язкiв зобов'язанi
неухильно додержуватися загаJIьновизIlаIIих е,I,ичних норм повелirrки,
2. Праrriвlrики Товарисlв.t ,lolepaHlIlo i з повагоlо claB u],] ься ло tIt,лilичних погrядiв,
iдеологiчr:их та рс]dl,iшrих переконань iнlrrих осiб, а такох зобов'язуються IIс використовувати cBoi
повновахенюI в iIl,l,cpccax полiти.rних парr,iй,га/або полiтикiв.
3. Пратliвrтики Товарис,r,ва лiютr, об'сктивно/ незважаIочи rIа особистi iнтереси, особис,r,с
ставлення до будь-яких осiб, на cBoi полiтиqtri lIоrlI,Iди/ iдеологiчнi, релiгiйнi або iншi особистi
l]огляди чи переконан}UI.
4. Праrtiвlrики Гtlв.lрисгва cyr,tllilltto. компеlенгно, вчасно, ре}уJlьlаlилllо iвiдповiцатьно
викоrIують функцiонапьнi обов'язки, рiшенrrя та доручен}я орr,анilз i посалових осiб, яким воrrи
пiдпорядкованi, пiдзвirнi або пiдконт1,1ольнi, а r,акож rrc допускаIоть зловхивань та неефек.r,ивного
t]икористаннj{ коштiв i майна Товариства.
5. Працiвrrики Товариства не розl,о,тlошують i Trc використоRуlоr ь в Ьш1,1й спосiб
конфiденцiЙну iнформацirо, що стапа 'iM вiдома у зв'язку з виконанIU{м cBoix фуЕrкцit]I IаIIьтIих
обов'язкiв, KpiM випадкiв, вс,l,аIIовлених законом.
6. IlРаuiвrlики ]trваllисtва, незважdкl(lи Il,] ()собиfli itlгерсси, уlримуIотъ(,я вiц виtоllаttttя
pilшcrtb чи доручень своiх безпосереднiх керiвт,rикiв та Генера;тьного директора Товарис,r,в;r, якщо

.
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вони становJlrIтъ загрозу охоронюваIIим законом правам, своболам .ти iHTepecaM окремих гроN{адянl
IоридIт.Iних осiб, дер;кавttим або суспiпьнт,л,,.r iнIepecaM або суперечать законодавству,
7. Прашiвники Товарисl ва саvос liйно оtIiнююr ь правомiрн ic гь надаrтих керiвниI l t]uм гiш(,lь
чи доручень та мо)lоIиву шкоду/ що буде завдана у разi виконання таки\ рiшень чи лоручсIlь.
! разi отрl,rмаrшя д.пrl виконilЕнrl рiшеtть .rи доручень/ якi працiвник Товариства вва;кас
незаконними або такт,п,rи, що cTaHoBIUITb загрозу охоронюваним законом правам/ свобол.lпt ,rи
iгrтересапr окремих громаIцн/ IоридIтtIних осiб, державтrим або суспirrыIим iIITepccaNl, вЬ rrовинен
негайно в письмовiй форл,ri повiдомиги llpo це безпосередrтього керiвнт,п<а, .lбо Геrтсралыrого
директора, або учасникiв,r,а }псlвнова;кеного.
L

V.

Права i обов'язки )rчаспикiв та працiвникiв (KpiM }повноваженого) Товариства

1. }часники, Гсrrсралыrий директор, працiвrтики Товариства та iнmi особи, що дiють вiл iMetli
Товариства, маю,I,ь rlpaBo:
1) надавати пропозицii rцодо удосконален}uI Антикорутпliйтоi програми;
2) звертатися до }повновахсIIого за консу.пьтацйми IIIоло викотIаrIня АнтикорупцiйноТ
прогрd\4и l.,] ро l'я( нешljiми шодо iJ llo,lO/K(,| IЬ.
2. }часrrики, Генера:тьттий дирск,l,ор, lrрацiвнr.л<и Товариства зобов'язаrIi:
1) дотрипrуватися вiдповiдних вr,rrиоr, Закону, АнтикорупцiллrоТ програми та пов'язаних з ttею
BHyTpirTпrix документiв, а такох забезпечувати практиqну реа;riзаlдiю Анп,п<орупчiйноi rrрограми;
2) виконувати своi безrrоссреднi обов'язки з врахуватт:ям iHTepeciB Товариства;

3) невiдкпадно irlформувати }повноважсr;ого, Генерального дирекr,ора itбtl

у.11611цоiu

Товариства про IJиIIалки порушешя вип,tог АнтикорупцiйIоi програми (або про випалки
пiдбурюванrтя ло'r,аких дiй), вчинеш]я корупrliйних або пов'язаlтих з коруrlцiеlо правопорушень
iншт,п"rи працiвrrиками Товариства або irrrlплr,rи фiзтлчними або юриличrlил,rи особами, з якими

Товариство перебувас або r-rrralrye перебувати у дi,пових вilцrосинах;
4) невiдrсrадно iтrформувати в порядку/ IJизIIаченому АнтикорупцiйIIою rlpol.paмoю/ про
виникI]сIпIя рс.lJ.Iьного/ потенцiйrrого конфлiкту iHTepeciB;
5) 1,rримуваlися вiд повелiнки, яка Moj\e буги розrrittсrlою яl\ l,оlовнiсгь вчиниги Kopl,rrLriйHe
l1раIJоIIорушенrrя, пов'язане з ддiяпьнiстlо Товарисr,ва;
6) не вчт,тт,rяти'га не брати учас,гi у вчиненнi коруптliйtлих правопорушень, tIов'язаних з
дiяльнiсlю Т'овариства.
3. Працiвтrикам та Генералыrому д{ирсктору заборот:яс,t,ься:
1) використовувати cBoi слу;кбовi lrolJltol]at;кcнIlrl або свос станоl]иIIIt] та пов'язаrIi з l(им
мохцивосr,i з Mc,I,oIo одерхан}я HertpaBoMipHoi вигоди дпя ссбс чи itrших осiб;
2) викорисr,овувати будь-яке майrто Товариства чи i] кошlи в riриватI{их iHTepecax;
3) вимага,rи або о,r,римувати буль-яку матерiапьну або HeMal,cpia'rbнy вигоду (для себе чи дDI
близьких осiб) зв'язку iз здiйсненням cвoix посадових обов'язкiв, яка не передбачена ,r,рудовим

у

або iншим договором мiж нил,rи та Товариством;

4) органiзовувати, бути посерелlIиком або особисто здiйсrrювати бупь-якi го,l,iвковi або
беrгоtiвковi п lагс)\i чи ро-rга\) нки з лi lовиIlи п.lр]нер.trtи Товарисrва, якщо taKi ll t.tTo>t<i ,ги
розрахуIrки IIе передбаченi чивItим закоIIодавством;
5) вrrпивати прямо або опосередковано rrа рirrrення працiвrтикiв Товариства з MeToIo
отриманrUI будь-якоi Ir.rатерiалrьноi або TTeMaTepiaJlbнoi вигоди дпя ссбс.rи дпя близьких осiб, яка rre
передцба.rена трудовим або iнltLим договором пliл< ними та Товариством;
6) вчтлlяти бупь-якi дii якi прямо або опоссредковано пiдбурюють itIlltиx працiвrтикiв,
Геrrера,пьного директора ло Ilopymerrтlrl вимог Закону tIи Днттл<орупцiйноi I1роl,рами.
4. Пiсля звiпьненrтя або iнIIIого припиненIIJI сrriвробiтництва з Товарис,r,вом особi
забороIIя€ться розголошувати або використоtsува,r,и в irrшrr,лii спосiб у своiх iHT,epecax iнформацЬ
(конфiлен rriЙ rr1 ). яь.а (lJ l.) ТЙ вiдо\,rа ) зл'я{ку t виконання\l (воi>. tt,_lBttt_,B.t,t<eHb, договiрltиl
зобов'язаrть, KpiM випадкiв, вс,l,аIIовлеIIих законом.
5. Виl,rаганr:я, l]poxalцul, одержанl]rr rrодаруrш<iв дlя себе tIи Tpel,ix осiб вiд юрилrтчнtrх або
фiзlтчншх осiб працiвrтикамти, Генерапьrrим лирекfором (безпосередньо або через йших осiб) у
зв'язку iз виконаннJIм cBoii повновах(ень або cBoiM становищем та пов'язанlп,tи з цим
мо)сrIивостями не допускаю,l,ься.

ToBBpuctttбo з обмсtкенокl бilпо8idмьлtiспtнl
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Пр.rrLiвtтики, Генераrыtий дирекгор Mo/t\} Tl, приймаги tiOJарунки, якi вiпповiдаtоть
загальновизнаним уяIJJIсIIIшм про гостиrrнiсть (наприкпал, lIоларунки у виглядi cyBeHipHoi
llPoJ) юrjт, пригоlцення 't i,PIo та нtlпоями, JапрошенLlrl [Ia розtsа,капьнi заходи. вiJш колув.lI IIя
ТРаНСПОРТНИХ ВИТРаТ та проживаннJI в готе,цi)/ KpiM випадкiв, trерелба.Iених у пунктi 5 rlього
роrдiлу. яь.шо аар1 i( гL ldки\ IlUдсlрчнкiв ltc псрсвишус олиll Ilрll/l\иLхоRиЙ MbliMyM _r Lя
пр.lцеlдагних осiб, всtаt,lовлениЙ на день llгийFtя1,1я llo_{aPyrlкa, Uднор.ltово. а сук),пна ll.,]l)licIb
,l,аких подарункiв, отриманих вiд однiсi особи (груrrи oci6) протягом
року/ не перевищус лвох
прожиl,кових MiHiMyMiB, ]]с,l,аноi]JIених дrя пратIсздатноi особи на 1 сi.rня того року/ в якому
I

приЙIIято подаруш(и,

Передбачене
подарунки/ якi:

lIим пуIIктом обмеження щодо

l]ap l.oc.r,i

подарункiв не поIIмрю€lъся

на

-

Дар)rюТЬся бJ-rизькI,tr\4и особами;
- одерхуIотъся як зага ттьнодоaтупнi знl,окки IIа товари/ пос,тrугиl загаJIьнодостчIIнl вигDаш1,
призи, llpcмii, бонуси.
У разi виявленIIJ{ подilр).нка, щодо якого icHyc забороrrа у його одержаннi/ у с..Iужбовому
примiщсIllli, а такох у разi rrадходженIIrI проltозиL(ii подарунка прttцiвники, Генерапьний
ди рек гор з,эбов'яза н i нев iдкп.tпl.tо, апе не п i rH iше одt lot rэ робочtll о лгrя, вlкити ,l ах и r tаrодiв:
1) вiлмовиr,ися вiд пропозитlii;
2) за мож;rивостi iдентифiкувати особу, яка зробr,l,та пропозтлдiю;
3) за.rучт,тти свiлкiв, якщо це мо>rс]иво/ у тому чисrri з чиоrа працiвнтл<iв Товариства;
4) письмово повiлол,,rити про проrrозитlirо }повноважсlrоr,о та безпосередньоr,о керiвнr.л<а, або
Генерального директора, або учасника.
ПРО виявлетття майIIа, що може бу,r,и неправомiрrrою tsиl,одою/ або подарунка сктIадасться
ак1,, який пiдписус,l,ься особою, яка виJIвI4IIа ttotlpaBoMipHy вигоду або подаруilок/ ,I,a
}повноважсrrим або i'i безпосереднiм керiвIrиком чи Генеральним директором.
! разi якщо майно/ що мохе бу,rи неправолliрrlою вигодою, або поларунок вIбIвля€ особа, яка
С Генера,тьнипт .l1иректором або }rrовноважеr-rим/ акг про вI4rIвлсIll.tя ,I,акого маlЬа пiдцrисус lц особа
або особа, уповноважена на викоlIаIЕuI обов'язкiв Гснерапьного дирск.r,ора у разi його вiдсутностi.
6. Працiвттики, I-снера,rьний директор, а t,аr.ох особи, якi лiю,rъ вiд iMeHi Т'овариства,
утримуються вiд пропозиrliТ подарункiв лсржавIIим слу;кбовrlям, народним л,спутатам }uкраiни,
ДеПУТаТаМ МiСцсвих рад,'Ii близьким особам, фактттчттим або потенцiйним IJi]IoBrau п.lртнерам/ i\
ПРаЦiВrlИКапl аrбо представlIикам, а також вiл будь-якоi йIrloi поведЬки, яка мо;ке бути
розlliненоrо
як готовrriс,r,ь вчинити корупцiйне правоrlорушен}я/ пов'язане з дЫ.тьнiстю Товариства.
ПОЛаРУНКИ vo;Ky гь буrи дозвtl teHi у випалка\, ко.rи вони BiJttoBiд.tloTb t(lга]lьновиtн.lltlIм
leHH5l\4
про t ()c,l иннi(lь i iх BapricTb не псревишус вс,lаttовленi законо\4 роlмilrи.
уяв
ЗаГа:ТЬНУ ПОЛiтику Товарисrва щодо проrtози]Ilй подаруrrкrв вiд iMeHi Товарисr,ва ts pal,rкax
зага[ьновизнаI Iих уявлень Trpo r,сlстиннlсть визначас Генераrrыlий директор iз врахуванrrям вимоr
закоI{одавства.
7. Про кохен факт rrропозицii по/\арунка або о,r,римат*:я поларунка в рап,lках
загальновизнаних уявлень про l,остиннiсть праlliвнr,п<и, Генерачыrий директор IIротягом олIIого
робсl.rогсl 1цня повiдол,rrrяють !повноважсrrого.

VI. Права i обов'язки }повноваженого
та пiдпорядкованих йому rrрацiвникiв (у разi ix наявностi)
1. }rrовrlова;кений Тоrзариства IIризIIаIIа€ться Геlrеральним дирск,I,ором вiдrlовiлrrо до
закоIlодавства про lIрацIо та установчих локументiв Товариства. Виконаrrrrя обов'язкiв
!ПОВНОВаХеНОrО мохе бу,tи покпадено rтa пlrацiвника, який вiдповi2lас вимогаN{ Закону i

Arrr r,поруп Lriй l Toi процlамц.
2. !ПОВНОВаЖеним може бути фiзт,тчна особа, яка зда,1,1Iа за своrлrи дj_поlзими l,a моL]aulыlиNм
якосl,я\,1и, професrйтллl,r рiвнеп,r, cTarroM здоров'я виконувати вiдповiлrri обов'язки.
3. l,Te t'rо;ке бути призrrа.rена на IIосаду !повнова;кеrrого особаr за lrаявttосti обставиlt,
визIJачених частиIIою TpeTboro ста,гri 64 Закону.

4. HecyMicHoro з дй:lыriсrrо }повноlзахеноrо с робо,l,а lla посадах/ зазначених
пуtlкr.i 1
(lасlинИ першоi сгапi З Закоrlу, d гакоЖ будь-яка iнша дЬrьнiсlь, як.l сгворIос у
рсальний чи
потенцiйIтий коrlфлiкт iHTepeciB з дй.;тьнiстю Товариства.

Ttll!пpucttt?tl з oбlttelccttoto Bidtto|idпlbtticttuo
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У РаЗi вtлlикнення обставиII HecyмicнocTi }повновахений у дволенний строк з лня

l]инI4кненIUI таких обс,r,авин зобов'язаниЙ повiдомиr и rrpo IIе Генерапьного ди}rектора.

5. }rrОвнова-;кений моr(е бути звilrыrений з посали достроково

.Iастиtтою п'ятоIо cl,aTTi 64 Закону,

у l]ипадках/ передбачених

!пОвrтоважеrrий мо;ке бути звirп,нений з посади з iтriцiативи Генерального дирек,гора абсl
у.IаСникiв за умови IIалаIIIя згоди НаrliоrIапьним агентствоI,1 з IIи,IаIIь запобiгання корупцii.
ПОрядок нt]даI[IrI ,raKoi зголи затверджено рilпсlrrlям Нацitlнапьного агеIIтс,Iва з питtIнъ
ЗаПОбiГаrПrя кОРупцii вiд 07 ховтlrя 2016 року Ns 74, заресстроваlIим в MiHicTepcTBi юс,l,rщii УкраiЪи
28 листопада 2016 року за No 1,542/29672,
6. ПРО Звillьненrтя особи з посади }trовноваженого Генера,тrьнии дирск,l,ор письмово
повiдомпяс Наrliоrта,,п,не аген.r,с,r,во з питань запобir,анrrя корупцiI про,rrl-оп,I двох робо.rих 21HiB та
забезпечу€ невiдкпадне подан}ll{ новоТ кандидатури на вказану посаду.
7. Головними завданIIJIми !rrовновакеного с лiлrотовка, забезпе.rсllrи рсалiзацii та KotITpoJTb
за здiйснеr*lям захо7цiв щодо запобir,аrrrrя, протидiТ i виявленнr{ коруrщii в Товариствi.
8. lrrсlвновакеrrий реалiзу€ своi права i обов'язки безтrосередrтьо. Що викоrrаrrrш своiх
функцiй
}повновахений мохе залучаl,и (за згодою Гсrrера:тьного ширектора) iнших lrрацiвникiв
Товариства.
9. ЗДiйСНеrПrя !повноваженr,лv cBoix фуIIкцiй в Товариствi € незаrrежIlим. Втручанrтя у
ДЙ,ЦЬнiСть }повtrовая<еного з боку працiвrrикiв, учасrтикiв, Гсттерапьного дирсктора/ дiповиr
парr,нерiв Товарисl,ва/ а також iтlших осiб забороlrясться.
ЗабОРОlrясться покIIаденЕrI Tra }rrовноважеrrого обов'язкiв/ що не належать або виходять за
межi його повновiжень, визначсних Законом i Антикорl.rrцiйЕIоIо прогрJмою, .rи обмсжуlсlть
викоIlанIlJ{ ниN,I повIlовахень.
10. }часники, ГеlIера,тп,ний дциректор зобов'язанi:
1)забсlпс,tиrи !повнова,кеl loMy t tа,rе>кя i va r epia тьн i r а opr atti larriй;i уvови пllа ш i;

2| сприJ{ти виконанню !повноваженим функцiй, rrсредбачених

Антtл<оруt rцiйноIо програмоIо;
3) ОПеРаТИВНО pearyBa:t и

Законоr,л

,l,a

rrа письмовj та ycHi звсрIIеннrl/ пропозицii та рекомеrrдацiт

!повновая<еного, наданi ним в n,Ie;кax реалiзацii Антr,rкоруllцrйноi програI,Iи;
4) lа jr,rirriагиви }ловt tоваrl<еного надсl,Lпа,l и ,lаllи,lи до орг.lтliв державноТ влади. opraHiB
MiclteBt,to са l\lоврядуIlаl l HJl, пiлприсмсгв, y('t(tIloR га органiзатtiй Не 1аЛе/\ло Bi_r форrrп,r в tacHo,r i t
Меr'ОЮ ОТРИМаНrrЯ вiл них вiдrrовiдноi iнформацiI та ма,r,ерiапiв, необхiлних дпя I]иконаннJt
покпадених на lrroBrroBalKeнoгo завдань.
11. !повноваженrй цlя виконанtUI lIоIс]адених на Iлього завдань зобов'язанlти:
1) виконува,r,и cBoi фуr*<цii об'сктивно i lrсупереджено;
2) ОРГаНiЗОВУВаТИ triдготовку вllутрiпшiх локументiв Товариства з пи,I,аIIь форптуваtrня та
Pe.l.lit,rItii Ан r икорупrriйtlOт прогрJ\tи;
3) РОЗРОбЛЯТИ i rrОлавати на за'гвердженЕrI Гсlrералrьнсlму директору вrlутрiшнi локументи
Товарисr,lза з питанъ, псрсдба.rених АнтикоруrщiйrlоIо 11роl.р.lмою;
4) забезпечувати злiйснент:я LIагJI;Iду/ коII,1,роrю та монiто;lrгrrгу за лol,риN{анIIrIм
працiвниками, Генераlrьнт.лr,r дирек,l,ором Закогrу i Антикорупцiйноi програми;
5) rrРОвОдити оцiнку результа,r,iв здiйснет*lя заходiв, перелбачених Анr,икорупцiйною
проI,рал,Iою;

забезпечувати rriдцготовку звir,у про стан tsикоIIаннrI Антикоруптliл*rоi проl.рами;
ЗЛiйснення спiвпрацi з особами, якi добросовiсно повiдомlrяютr, про мо;кrrивi
фаКТИ rrОРушеннJI вимог Антr,л<оруrrцilhlоТ програми, вчиненrri корупцiйних або пов'язаrrих з
коlrупuiсю праtsопорушень;
8) ЗабСЗrrСчувати пiдготовку та l1оланIIя Генеральтrому директору trропозицiй IIIодIо Iшану
проведеIlIн перевiрок доr,риманн5I вимоr. Антикорупцiйноi програми;
9) бРаlИ yllcrclb у провепеннi перевiрок la rзrlугрiшнiх porc liлуваrrь, якi проts(чlя гLся згiдно з
Аrlrr.rкорупцiйною l rрограмою;
10) брати уIIасть в провсденнi rrерiодлтчrrоi оцiнки корупцiйних ризикiв у лйльностi
Товарис,гва;
11) забезrlечувати формуваrrтrя i ведеrrrrя pcccTpiB:
6)

7) ЗабеЗПеT УВаТИ

'Гоапцrcпбо з обivе:кеtюю бidпобidutьнiсtпtо

<lНФоРМдIJtЙнt систЕми тл Iн4lормлцIйнд ьсзпгк,q"

- trРаЦiВНlЛ<iВ ТОвариства, IIритягнутих до вiдповiдаrtыrостi за порушенIIrI ви\{ог
АНТl.rКОРуllцiйноi проI'рами, вчиlletlllrl корупцiйного правопоруIIlсIIiя чи правопорушення,

ltов'язаного з корутrцiсто;
- ЗЛiЙСне}rих Товариством BHecKiB на пiдтрипrку полiтичrлих rtартiй та благодiйноi дiя,тыIостi;
- Itровелених згiдrто з Аrrr,икорупцilforою програI4ок) ан,l,иксlрупцiйних пс1-1свiрок;
- ПРОВОЛених Згiдно l Атттикоругпrirп rою проIраi\tulо BHylpiLrпrix роlсriлуваtть ta перевiрок;
- повiлопlлегrь про конфлiкт fitTcpcciB та про порушенI-uI вимог Антикоруrrцiйноi програмги,
вчиненнrI корупцiйного правопорушепlIя чи правопорушсIпIя, tlов'язаного з корупцiсю;
12) органiзовувати i проводиT ,и антлл<орупцiйrу rrepeBipKy дiпових парr rlepiB Товаристtзir;
13) lаtiсзпечуваги коrr.Рj:еншiйнiсгь ilтфорrrlашii ra заrист lrpaltiBHиKiB, якi повi.lrпмиrи про
ПОРУШеННJI ВИl,rОr' Аlтrикорупцiйlrоi програми, ]]qиIlсI{ID{ корупцiйного правопорушеrrliя чи
правопору шення, поts'я,lаного з корупцi€ю:
14) надавати учасrlикам, Генера:тьrrопlу директору/ праrдiвrrикам Товариства роз'яснення та
Korrcy,;rr,Taцii пов'язаrti iз застосуваннял,r Антикорупцiйноi lrрограми;
15) Забезпечувати iIlформуваннrl гроi,.Iадськостi про з;цiйсrrrсlванi Товаристtзолt заходи iз
запобir,аrтrя корупцii;
16) бра lи уtldсI ь у спiнпllдц j t оргпlrапlи дер,к,)вноi' lr,]lа_{и/ органd\rи мiсцев(lго
самоврядуваIIнJ{, iншими IоридrлIними особами, IIсурядовими т,а/або м кн.lро;lttими
оргаrriзатliями з питаrrь заrrобiгаr*rя корупцii;
17) ОРганiЗовувати llроl]едення заходiв з пiдвиulсllllя квалiфiкаrliТ працiвнrл<iв Товариства з
питань, тtов'язаrтих iз заltобiгашrям корупцii;
18) бра,ги учасrъ у проIlедурах добору персонапу Товариства;
19) ЗабеЗПе.ТУВаТи взасмодiю i координаrIiю мiл< структурlIими пiдроздiпами Товарис,гIJа щодо
rriдготовки, забезпе.rенrrя реалiзаlцii та контролю за здiйснеттням заходiв rцоло реzrпiзатlii
Антl,л<орупцiйноТ проlрал.Iи;
20) ЗДiйСr*ОВаlи iнmi обов'язки, перслбаченi Закоrrом, Антикоруlrцiйrrоlо lIрогра},{оIо,
трудовим лоl,овором.
12. !гrовrrовал<ении цlя виконанIri покпадених I]a нього завлаllь ма€ право:
1) Оr'РИМУВаТИ ВiД rrРацiвникiв, Гсrrералrьного директора rlиcbмtlBi та ycHi поясненIuI з 11и,l,аIIь/
ЩО СТОСУЮ'l'ьСя покпадених на нього IIовновахень (у тому чиспi rriдд час проведеrlrrя перiоли.rrrоi
оrriнки кtlруtlLriйних ризикiв/ ,.llIl,икорчпцiйних rrepeBipoK lti tових паргнерiв. перевiрок.
BHyTpimlrix розслiдувань та експер,i,изи);
2) ОТРПr,rУВаТИ Bi71 пiдроздiuiв Товариства iнфорl"rацiю ,r,a MaTepialT.r (завiренi копii
фiнансових,
бухгаlrr,срських та юридLIчЕи\ дq,экументiв, вrтутlriшlдо слухбову кореспонденrlitо) cTocoBlTo
дйлыrос,ri Товариства, у тому чисlri документи, якi стосую,r,ься проведення (або учасr,i) закупiве,;rь
тоrзарiв, робiт або lIослl,г7 у конкурсах тощо.
} РаЗi rrСОбхiдностi !lrовноважсIIому надасться доступ до оригй.rпiв докупrентiв, Kotrii яких
йопrу були lrсреданi.} виIIадках недоцirьностi вигоfовпен}UI зIlачноi кiпькостi копiй документiв
!повноважеtlопtу ra рiшенttяrl керiвника пiлрозлLпу мо/кутъ перцlаваtися ориtiIlа tи вiдtrовiдних
ДОКУП,tСrrТiВ, ЯКi ПiДПЯГаЮть поверIIеннIо ним I1ротягом 3 (трьох) робочих лrriв з дати завершення
провеI(сlIlтя IIим заходу/ д]rI якоIо воlrи витlrебовувалися;
3) оlриvуваrи пl)оекlи фiнансових, орга н iза ui йtltl-ро.lпорядчи), локуvенriв, лоIоворiв л, lя
п polзc_lcllнrt Ь перевiрки на пгеl\4(,г ная внос t i корупrriйних
ри rикiв;
4) оr,римувати дос,l,уп до сLrrадlських пL)имiIrIень, виробrlи.rих примiщеrп, Товарис,rва,
проl.(,ден}rя в них коtltро.lьниr заrодiв;
5) ОТРШryВа'r'и дОступ до fiаявних в Товариствi електронних засобiв зберiгантrя i обробки
ЛаrrИХ Та У РаЗi ТrеОбхiдностi вимагати оформ,тенr:я вiдrrовiдних даних FIa засвiдчевому паперовому
Hclcii;

6) зrrlrу.rп17 до викоЕIаIIа,I cBoix функцiй за зголоIо Генера:rыlсlго директора працiвlrикiв
Товариства;

7) i:rirliK,B.rrи нdllравленнJl запиtiв до opгattiB дер;кавllоl' в.rади. trplt,t;tiB

Micut,лol о
самоtsрядуваIIIrI, пiдrrрисмств, yc,I,aEroB/ органiзацiй Bcix форм B.lracrrocTi дrш о,l,риманнrl вiд trих
iнфорлтацii тa матерiапiв, lrов'язаних з лйп,нiстrо Товариства;
8) irlilДirОВаТИ IIитанIfJI tlpo притягнешrя працiвттикiв, Генерапьноr,о лирек,l,()р.l ло
ВirrttОВiДа ЪНОСri,у гоuу tIис ti звiльненrrя iз lайманих поса_t вiд пов iдно по законод.lвr l ltd;

ТоВарuспВо з обмеженою Вidпобidмьнiспtо

<IнФормАцIйш систЕми тл tнФормдцIйнл БЕзпЕкл,

учасникiв, Генератьного директора з питань реалiзацii cBoix повноважеЕь та
виконаннrI обов'язкiв згiдно з положеню{ми АtтлакорупцiтZттоi програми;
10) здiйсттовати iншi права, передбаченi Законом, Аттпrкорупцiй:ою програмою/ трудовим
договором та посадовою iнструкrriсю.
9) ЗВеРТаТИСЯ дО

чII.

Порядок звiryвання }повноваженого перед учасIIиками Товаристъа

1. !ПОВНОВаХ<енш;i не рiдIrrс rrbK одт,л: раз

,а

у llорядку7 визначеrti Генерапrыrим
готус звiт про резу]lьтати виконанIш Антлп<орупцiиrrоi програми (палi - Звiт).
2. Звiт пoBl.rrreH вкlпо.тати iнформацiю щоло:
1) стану виконанюI захолiв, визна.теьтих Анттл<орупцiйrIоIо програмоюi
2) результатiв впровад,,кешя заходiв, визначених Антлп<орупцiйното програN,{оIо;
3) вr,rявлених порушеrrь вимог Закону, Ан,rикорупцiйноI програл"{и та захолiв, вжитих &ця
усуненнJI таких порушсIIь;
4) KilrbKocTi та резуlrьтатiв провслеFlих перевiрок та внутрiшlliх
ро,зспiдув;rнь;

llиректоро

т.та

piK в строкиT

,I/

5) факr'iв перешко.lркання }la]lcжIJoMy викоIIаIJшо !повноважеrrим своiх фуrжцiй,

вС'гановлення л]rя нього необrрунтованих обмехень, випадкiв втручанIи
у його дй,,тьнiс,ь з боку
TpeTix осiб;

наявltих пропозицiй i рекомсIIдацiй.
3. } РаЗi НеОбХiДrТОСтi змiсt,rrаданого Зlзiту додатково обговорюс,rься !повrrовах<еним iз
учасниками або Генера_пьrтим директором.
6)

vIII.

IIорядок здiйсtIення нагляд, конfролю за дотриманням Ан,rикорупцiйноi проr,рами.
а також оцiнки результатiв здiйснення передбачених нею заходiв
1. }rrовновакеrtий здiйсrтюе наг,пяд

2. Нагrrял i

i rrостiтfuий

KorrTpoJTb за ло,I,риманIIJIм працlвниками/

Антикорупцiйlrоi програми.
KoHTpo:rb за ло,I.риманIIrIм Антlс<оруulliйrоi програми

Генерапьнилл дирск,гором
,r,аких

здlиснюютъся

}повrтоваженим у
формах:
1) розl,rя_r i реаг1 trаtlttя H..l llовiдомrпенllя llPo поруlllсннJi ви\4оl Антr,корупrriirноi'tlрограvи,
вчиненнJI корупцiйних або пов'язаних з коруrщiсIо правопорушеЕь;
2) здiйснентrя Il]lанови\ та позагtцаIlоt]иr перевiрок дй,rтыtосr,i працiвникiв Товirриства тrlодо
викоIIаЕнJI (реалiзацii) АнтикорупцiйIIоi програми;
3) провсденrrя експертизи органiзаlliйно-розIIорядчих/ юридrт.Iних, llиробни.rих та
фiн;lrсовиr доку\4L,tl I iB, .l 1JKo,K'Ь проск,tiв.
3. Якщо пiдц час здiйсllення IIаI]U{ду або контро:ло за дотримаIlнr{м Аrlr,икоругпliйно'i
програми }повrrовокений lзиявить ознаки порушення Анr,lл<оруптliйноi програми абсl ознаки
вчинеllIlя Kolry lluil,пtого або пов'язаllt)го ] корупUi(ю llравUпорушеIlltя, BiH ittiцltoС tIоllед
генералыrил,r дирек,гором питання llроведення внутрiшrrього розс_тriдування
у порялку/
передбаченому розлiпом ХV Аllтrл<оруllцilrноТ проl.рами.
4. !пс,lвнова;кеrlий забезrrечус орl'аrriзацiю здiйснеrтня cll1iIжT,r результатiв впровадженrrя
заходiв, псредба.rеrтих Антт,п<орупцiйноrо llрограмок],
!пя здiйсlrсlrrrя оцiнки !повноважений мае право отримувати у тIисьмовiй формi вiдrrовiдну
iнформаlliIо вiд lrрацiвникiв, Генераrыrого директора лро результ.I,ги реалiзацii вiдповi2цrIих
заходiв.

IX. }мовиконфiденцiйностiiнформуваrIrrя}повноваженогопрацiвниками
про факти порушеLIь антикорупцiйних вимог

1, Працiвrrикам Товариства l,аранту€ться конфiдсrrrliйнiсть ix повiдол,rrlсllь уч.rсllикам,

Генеральrrому Дирекl,ор}i або !псrвноважсIl0му про виявленi ознаки порушеrlь Антикорупцiйноi
ПГ()l р.lми. кор1,,пцiL,лrиr, чи lIl)tt'я,t.lни\ зкорl,пltiсю llравопорушеllь влiяrьнсlсti tлIих пpaltiBHttKirr
товариства ,r'a повiдомпетть про факти пiдбуреrrrrя працiвrтикiв Товарис,гва до вчиненFiя
корупцiйrrих чи пов'язаIlих з коруrtцiсlо правоlrорушень.
2. Повiдомrrсlrllя про виявценi сlзIIаки поруIIIень Аrгr,икорУпцiиноi програми/ а також
повiломлеr*rЯ про фактИ rrilдбуренrтЯ працiвникilз Товарис,гва до вrIинсIпUI коруlrlliйrтих .rи

ТоВауппаtl з
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ПОВ'яЗаних з корупцiеrо правопорушеЕrь Mo)кy,l,b бути здiйснеId в уснiй .tи письлтовiй формri, за
ДОПОМОГОЮ KaltаUriB зв'язку, визнааIених у АtrтtакорупцiйIriй програмi. Повiдоллrення також можуть
здiйсrrюва,rися працiвrтик;rми та посадоIJими особами лiлових партнерiв Товариства.
Гетrеральний лиректор забезпечуе цiподобову робоl,у вказаFIих канапiв зв'язку та iхIIiй захис,r
Bi74 зсrвнirттrтьоrо BT1-1y.Tarrrи i витоку iнформацii.
3. Подант:я завiдоi,,{о llеlrравдивих повiдомпень не допускасться.
4. Повiлол,r,rенrrя працiвникiв Товариства про BIбIB,TIer:IIJI ознак вчиI{енII;I корупцiйllих чи
пов'язаIIих з корупIliсю lrpaBoпopyIJIeI]b моr(уть бути анонLr,rнтами.
AHoHiMHe повiдомrtенrrя про виявJIенIIJI ознак вчиllслtrlя корупцiйних .lи пов'язаних з
корупцiсю правопорушень лlоя<е бути розглянуто Jrише у випадку/ копи наведеIJа у ньому
iнформацЙ сl'осу€тLся конкрс,I,IIого працiвника Товариства або л rсlвих партнерiв Товариства Tct
мiстиIъ фактиtIнi данi, якi l,{or(yTb бути пepeBipeнi.
5. Перевiрку iнформацii, виrспаденоi в повiдомленнi, здiйсшос }повrrовахений, .l якu{о
повiдомлеtrття стосусться лiй самого }повноlзаженого - працiвник, визrld(ll,ний учасниками або
Генера,пьним ;1иректором.
6. Буль-якi паlтi/ IIIo даIоть мо)t llивiсть iдентифiкувати особу, яка rrовiломпча !повноl]ажеI]ого
ПРО факти пiдбурення до ваIиненIlя корупцiй;ого або пов'язаного з коруrrцiсто правопорушеннrI
або rrpo вияв,ценIrsI ознак поруше}tllя{ вимог Антикоруптlirfuо'i програп.{и/ вчиненнjI праl liвr:иками
ЧИ iНПrИМИ ОСОбапlи коруIlliiйних або trов'язаних з корупцiсlо правоIlорушtlнь/ належа,l.ь до
конфiдцсlrцiйноi iнформацii та охороlIяIOться згiдно з законом.
!rrОвнова;кений та особи, запучсrri HTпl до перевiрки викпаденоi у tlовiдомпеrтнi iнфорл,rацii,
ttc в правi ii розголошувати,

Х.

Процедури захисту rrрацiвникiв, якi повiдомили irrформацiю про корупIдiйне
або пов'язане з корупцiею правопорушення

1. ГеНеРа;rытий дирекl,ор та/або ltrовноважений в мсжах cBoix поtrнr_,lва;кень забезrrечуrоть
УМОВИ I!'lЯ ЗаХИСТУ ОСiб, як1 надаю'I'ь допоrIоry в заtrобiганнi, вияв,пеннi та про,r,идii коругпlii в
Товариствi.

2. hтформацй про працiвrтика, який повiломив про озlIаки пopyltlerrтrr{ вимоl.
Антикоруrlцiйноi програми, виrll]]lеннJ{ ознак корупцiйного або пов'язаного з Kopyrtr1icro

ПРаВОlIОРУШеННЯ (ДаЛi

законо

- викривач),

}Ie N{o)кe буr,и розгопошеlrа, крiлr випалкiв, встановлеlIих

4.

3. ВИКРИВача не

N{or(c бути звilrыrсно чи примуrrrено до звirытсlтIlr{/ приrяrътуто до
ЛИСЦИГrПiНаРrrОi Вiлгrовiдальносr,i чи пiддаrrо з боку керiвництва iншт,лv rrсr-аr,ивним захоIlал,I вIгIиву
(перевелеltlLя, аlесгацiя, змiltа умов прrаrLi, вiлvова в призначеннi lIa вищу пос.]Jу, (KolrotIeHI|j,]
заробiтноi rllа,lи тощо) або загрозi таких заходiв вп]lиву у зв'язку з rrовiдол,lпенrrям llт,LM про
ПОРУШеНItЯ t]ИМОГ аНТИКОРупцiЙного законодавства r,а/або вт,о"rог Аrtr,икорупцiйrrоi проIFами.

4. } разi витоку коlrфiдеrщiйrrоi iнформацii про викривача Генеральний дирекlор/
}повнова ж,-,tlи й ta lаявок.r tакого праrriвttика або за FласноIо Ьiцiа rивоtо повинеIi невiлклалrrо

вжити Bcix захсlдiв дuя уникненIUI rlacl'alll:t I негатив!Iи\ наспiдкiв д]lя l]икFивсItIа, пов'язаних з
таким розголошенЕrIм.
5. ЗаХОди дIя захисту викривача визначаються учасниками або Генера,тьттим дирек,l,ором
спiпыrо з }повноваженим i впровалхуються за умови письмовоi зголи rI}rацiвнтжа.

XI.

Вреryлюваrrня конфлiкry irтгересiв в дiя,гrьностi працiвникiв Товариства

1. ПРаЦiВrlики Товарисr'ва зобов'язаrri rre пiзнiше наступного робочого днr{ з дати, коли
T И ПОвиrrнi бу,пи
дiзнатися про rrаявнiсть у ниy рса_т]ьного чи поT сtrlliйного конфлiкry
iHTepeciB, письl"{ово повi/домrrяти про IIе свого безrrоссрсдньоrо керiвrrика, не вчи}lrt,I,и дiй та не
ПРИЙМаТИ Рilllеrл, в умовах реального колlфлiкту iHTepcciB ,fа вжити захолiв rrlодо вреI,уJlIованЕuI
peaJIblIoIo або потенцiйrrого конфlliк,r,у irlTepeciB.
} разi вт,пlиктlенFIrI pearlыIol,o або потеrrтцiйного конфлirсгу йTepeciB у Генерапьгrоt,о
лиректора Bilr rtисьмово повiдцом,чяс про цс }повновах<еного та участтикiв,
! разi виникrrення }]еtUlыIого або потеrтrliйного коrrфлiктУ iHTepeciB У УповноtsажсIlого BiH
письмово повiдом,Jlrl€ про це ГегIера,пr,ноrо лирсктора.
/tiЗНаПИСЯ
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2. БеЗПОСеРелнiй керiвттик особи протягол,r двох робочих дIIilJ 1IiсJlя отриманIu{ повiдомпсrrtrя
ПРО Т,rаЯВНiСТЬ У ПiРrеr'лоi йопtу особи реа-цыIого чи потенцiйного конфпiкl,у iHTepeciB приймас

рiшення про спосiб врегулюваrпIя конфлiкту ir:TepeciB, про що повiломпяс працiвrrика.
БеЗПОСеРеДНiй KepiBIII,л(, якому стацо вiдомо про конфлiкт iHTepeciB у пiдпеглого йопrу
rrрацiвr:ика, зобов'язаний вжити перелбачених :Jal<orrolт заходiв ц,rя запобiганrrя та BpelyJIIoBaHIuI
КОrtф;riкту iHTepeciB (у тому числi у разi самостiйного виявленнrI наявIIоr,о конфлrкту illтcpeciB
у
пiшIсглоi йоNfу особи без здiйснеtпtя Hero вiдповiдлlого повiдомпсrrrш),
3. ВРеryЛЮВаIrr:я кОнфлiкr'у iHTepeciB злiйсню€ться за допомоl,оlо олного з ни)t(LIенаведених
заходiв:

1) уСl ненгrя

в його

lIрийIIятri;

пр.lltiвttика вiд викоrtаltня-lавдсlння, Rllинення tliй, прийll:Аття рiшення чи учас

li

2) ВСТанОвпення долаткового коI]тролю за виконанттIм працiвIIиком вiдповiлного завданIтI,
lrчиlIенlям ни\4 псltllи\ Jiй чи прийliяпя рiшень;
3) обмех<ення у доступi працiвI]ика до певноТ iнформацi'i;
4) перегrrяду обсяry функчiоlIаJIьних обов'язкiв Ilрацiвнтл<а;
5) rlсрсвсдснr:я пр.lтtiвrтика на iнш1 tt,_lсалу;

звillьнеr*тя працirзrл,rка.
ПОРялОк застосуванIIя заrодiв врсr,уrпованrrя конфлiкту bTepeciB ,I,a його особливос,гi дrrя
рiзних кtlтегорiй працiвникiв 'Говарисr,ва I]становлюю.l,ься }повноважеttим.
4. Pirrtcrrrя про врегулюванlrя коIrф,пiкту iHTepeciB у дifllьносl,i Генера,пьноI,о директора
приймасться учасниками.
5. Праuiвtтики Товарисtва мож1 lb с.tмостiйно вжиlи захолiв шодо вреryлюRанJlя конф,riкrу
iHlepeciB IlLгUtxoM позбавлеюrя вi-tлrlвiдного приваlного iHrcpccy l надJнням пiдrвер_tttих
документiв безrIосередньому керiвнику r,a }повноважеIIому. Позбавлсlrня приватного iHTepecy пrас
викIIючати будь-яку моясrивiсть його llриховування,
6)

хII.

Порядок rrадання працiвникам роз'ясtlень та консультацiй УповIIоважениNI

1. ПРИ ltаявнОстi пи't'ань щодо тлумаtIенюI окреNlих попоr(еIIь

Антикорупцiйноi проI.рами
учасники7 ГеIIерапьнии лиректор/ пратliвrтики Товариства N{ожуть звернутися до llrовноважсного
за отриN,IанLIям усного чи IIисьмовоIо роз'яснення.
2. Суть зверненнrI щоло наданЕUI роз'яснення чи консультаIIii викпадасться безпосередIrьо
lrroBHoBaxeHoMy (у визначенi !повноважетоп,r дrri 'r,a години особистого прийому) або ттtпяхом
направлсIJIJя на його iм'я службовоi записки .rи rrадiсланrтя на йоIо eпeKTporIIIy адресу письN,Iового
lверненIIя у л oBlTb н iй .Popr,r i,
3. }IlОВНОВаКеrrИй llадас усне роз'ясненrrя rriл час особистоrо прийому або письмовiй
у
формi
- не пiзнiттrе нiя< протягоr,r 5 (п'яти) робочих дгriв з лrrя отримаLIнrI заIrиту,
!повнова;кегtий може IIродовжити строк розг.пялу звернен}я/ алr: не бiттьшс rIbK на 5 (Ir'яп,)
робочих днiв, про Iцо письмово iнформус особу, яка звсрнулась за роз'ясненrrял.r.

4. Якщо пiд час наланнjI роз'яснення }повrrова;кений виявитъ озIrаки

riopyшe11;1rl

Аrтrт.л<орупlliйно'i програми або ознаки вчиненrt t ксlрупцiтсrого або пов'язаrrого з корl.гrlliсrо
праRопорушення, Bill iнЩiюс rrсред Генера;rыIим дирекгором IIитаннrt IIроведен}Ul BrryTpimHbor.o
розсrriлування у lIорялку/ перелба.rеному роздli-пом ХV Анr,икорупцiйноi IIрограми.

XIII.

Порядок проведення перiодичного пiдвищенrrя квалiфiкацii працiвникiв
у сферi запобiгання та виявленЕlя корупцii в Товариствi

1. ПiДВИЩеННЯ КВа_Пiфiкацii працiвнт,п<iв Товариства у сферi запобiгаrtня та BI4rlIt,]IeHHrI
корупцiТ здiйсItю€,l,ься з l{e,t,oK) надання базових знань з IIитань п11,1ц6lrрупцiйноIо законолаi]с,l,]]а/
пiдвищеrптя рiвrrя вl,rкоrrанrrя вимог Антl.rкорупцiйноi проl,рами/ формуваlпя антикорупцiйноТ
куJIь,гури/ а також виховання IIетерпимос,гi ло корупцii.
2. Пi7цзиtцсrrlrя квалriфiкацii з7цiйсrгюсться вiдповiдно ло ]ilтвсрдr(еноl,о Гcrrcpa"rrbHr4M
директором TeMaT],{tIIIoI,o гrпану-графiка на Ko)кlIe пiврi.гrя, який готусться !повновокоrrтлr,r.
ПiДВИЩеrrrrя квапiфiкацii повинно гrередбачати як за\оди дпя Bcix працiвникiв Товарисr,ва,
так i oKpel,.ri заходи дп5I Геrrеральноr.о директора r,а/або учаснlакiв Товариства.
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1,л

IнФорм^цIйнд всзгtскд,

Тема'rика ,rа форл.rа заходiв (ссмiнари, лекцiL практикуми/ тренirги,
вебirrари тоlцо) iз
пiдвищення квсr-пiфiкацii визначаю,lъся }повrrоваженим з ypaxyBaIIHrIM:
1) проIrозицiй Геrrорапьного директора/
учасrтикiв, KepiBHtл<iB струкryрних rriдроздiпilз;
2) резу,lrьтатiв оцiнки впроваджеrrтrя заходiв Антикоруlщiйrоi rrро.рurr;
з) результатiв перiоди.пrоi оrдirrки корупцiйrrих
ризикiв у лi,"_оьrr.rсri Товариства;
4) результ,атiв внутрiпптiх розслiдуваrть;
5) звiту !повнова->кеIIого перел
уаIасIfиками.

3, обlriк проведсних захолiв iз lliдвищенття квалiфiкацii
у сферi заrlобiгання,Iа виявлеlIIuI
кtlрупцii а r,акож облiк присутнiх на захолах здiйсню€],ься
}повновЫеним.

XIv.

Застосуванrrя заходiв дисrдипrriнарноi вiдповiдальностi
до праrliвникiв,
якi порушують положеннrI Антикорупцiйноi прогрiми

1, } разi наявносr,i ir:формацii, Tr1o свiдчиrъ про озIIаки llоруIпення працiвниками
вимсtг
Аrlrlл<орупцiйноТ lIрограми, здiйсшоються,гакi заход-и:
1) rrризrrаT аст,ься у встановленому роздiпом ХV Антикорутrцiй,rоi проI,рами поряl(ку
внуll'iшнС },оrс.tiдуваннrt t \4огоЮ пiпtвер'l-tл,енttя чи спросгуlJання iH.PopMauil rtpo
йvовiдlltе
IIорушIення;
2) u н.lявнuсriдосtаttlir ltiд.rав з,l
геt)JIьг(llами внутрiшньоl о розслriлуваrtr:я Генерапы tий
лирек'l,ор накIlада€ дисциrrпiнарнс. сгягrrеr+rя вiдловiдrttl ло закоIIу.
2, Щисциtlliнарнi стягненIIr{ накпадаIоться Генераrrьнrlм лирекl,ором на працiвrlикiв
_
Товарис,rва вiлповiдно 21о норм закоIIодавства lIpo працю.

хv.

I1орядокпроведеннявrr5..гlriшнiхрозслiдувань

1, } разi налходження повiдомпенtrя або вtrявлеttня ознак порушеIIrrя
Аrrтикоруrrцiйгtоi
програми працiвгrrс<ом Товарис,r,ва або ознак вчинсIlнlI працiвrтиком ТЬариства
корупцiйтих або
trов'язаних з коруtrцiсю правопорушень, lrrовновахеrtий lrовiдомrrя€ про
це 1'еlrеральноr.о
д(иректора, який вхива€ заходiв, передба.rетrих пунктом 2 цього

розлiпу.
разi rrадхолх<еrrrrя повiдоlт,rеrrня або ul4uurrorr* ознак порушеIIнrI вимоI. Ант'икорупцiйноi
проr,раlrи l'енсраrты{им ltиректором або озrrак вчинеIIюI коруtrцй.tо.о
ч" .rов'язаtrого з корупt 1tсrо
правопоруIпеНlrя !повrtоваЖений повiдомпя€ прО IIе y.racHlп<iB, якi
вживають захоll1в,
ltере,lб.tчеttих Ijункгом 2 uьоtо роздiлу
! разi надхо,lркенr:я повiдомпеr+rя або виrIвJIення фактiв про вtlи}IенЕrl
коруrrцiйrrого або пов'язаного з корупцiсю правопорушеннrI/ IIорушенlя вимог !повноваr<снт,lм
Антикорупlliйноi
програмИ Генера,пr,ниЙ дирекl,оР повillrlмпяС про це
учаснИкiв Товариства i вживае заходitl,
ltередбачеtlих пуlIкlом 2 тtього ро,.riлу
2, За умов, перелбачених пуI,Iктом 1 тlього роздiпу,
_
учасники/ Генера;rьниЙ лирек.гор
зобов'язанi в)\и ги lаки\ l.tходiв:
1) прсlтягом 2 (швох) лнiв iнiцiюваr,и проведсння вну,грiпrгього
,
розслiлуванr:я з MeToIo
пlд,I,вер,rркенlDI IIи спростуваIfня iнформацii прtl ймовiрIrе порушеrrr:я
Аrтпlкорупцiйноi rrрограми
або коруrrцiйlrе чи пов'язанс з корутщiето rlраuоrrоруrrrЪ*,r.";
2) за рlезу'rьгаrами проtJ(,ден'rя оrrуiрiшно.,iо
роl,"riлуванr:я зJстосуваtИ ДИ( цигLл lHal)H(,
стяI]lеЕЁ]я до витlних осiб, якIцо IlцrI цього е пiдстави;
3) за резуllьтаr,ами вттуr,рiшlього розслiдуванlUI визначити способи
усунсЕrя причин i
наслiдкiв порушеIIюI/ якщо такс M.lro Miclle, а також з"rбезпечrтл,r au*пл,
щ.1rдЬ запобiгання r,аким
лiям у лrайбутrтьому;
4) у разi виJII]ленIUI озrtак коруIтцiЙrrого або rlов'язаноl,сr з коруrrцiсIо
праl]оrlорушеlшя/ за
вчиIIенн,I якого rrерелбачено адмi;riстративЕIу або крпr,rirrа.пьrr - вiдlповiлапыIiсть,
ЕlсгайЕtо
iIIформува,rи про це спецiалп,но
уповноважених iуб'скriв у сферi rrротилii корупцii.
3, BrryTpiпTHc рсlзслiдуваrrrтя проводи,гься лише
у lJипадках/ коли надана або втляв-lrена
filфорl,rацй стосу€ться конкреr,rrих осiб'r,а мiстить
факттт.тнi ланi, якi моlкуть бути персвiреtd,
Вт-rутрilлнс розслiлуват-пrя приз}Iачас,t,ься ГенБральrтим
директором i здiйсrлосrъся KoMicic'o.
,_
11орядок провеленнrI BHy,pimlIix
якi
iдiйснIоються
вiдповiдно до Антш<оруrщiйпоi
розслiдуваtь,
проr,рами/ затвсрджу€ться Генсрапьrтим лиректором.

!
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'I'ОВПРuСtПВrl з обitlсженою

бidпоВidп,Lьнiслtкl

<IНФОРМдlJIйнl систЕми тд ]нФормдцIйнл ьЁзllЕкл,

Що скпалу KoMici'i обов'язково вIоIюча€ться !повновахений, за винrIтком випадкiв, Ko:tr'
розслiлування признача€ться за нас,пiдками виявлеI-IюI фактiв чи отримаlIнlI iнформацii rrpo
вчинеIптI }повтловаженим коруllцiй-tого або пов'язаrrого з ооруrrцiеrо правопорушеIIнlI/
порушсllнJI вимог Антикоруlrцiйноi програми.
Строк проведсrrr:я розс,пiдувашr-rr не повиIlен перевипlувати 15 (п'яrrтадrцти)
длdв.
'в
MaTepia:Tl,r tlровсдених вт,lутрiшнiх
зберiгаю.r,ься
apxiBi
1-rозслiдуванi
}повноважеЕого не
менше 5 poKiB.
У Разi якпlО за резулI,та,IаМи вттуTрiпttтього розслiдуванrrя на }повновахеноl,о IIакIIадасf,ься
дисциrrпirrарне стя1,IIенIIя/ tlpo I]e tIисьмово rrовiлом.ltясться НацiонапьIIе аген,l,с,l.во з
пи,tань
запобiгашtя корупчii у ltволчlrний сlрок з дати його накIIалення,

xvl.

Порядок внесенЕя змiн до Аrrп,rкорупцiйноi rrрограми

1, Гсrrершп,rтий дирекl,ор забезrrечуе орr,анiзацiю л,rехаттiзмiв зворо1.1Iого зв'язку
r,a irTtli
BrtyTpirпHi rIроrIеси/ спрямоваrri гIа гliдтрl.rмку та постiйне пдо"поrrur."rrrrо
Днтш<оругпliйноi
програми.
2. Змiст Аlттикорупцiйноi tlрограми моr(е буr,и перег;rянутий
за резуJIьта.I,ами:
1) звiту rrpo оrlirл<и корупцiйних
ризикiв У дЙIьностi Товариства;
2) здiйснеtшЯ наг.тlяДУ i коrrтропrО за до грI,п,lаннЯм АllЙкорупlдiтfolоi
прсll,рами, а такох(
оцirlки результа.rtв злiйснсrlrrя rrерсдбачених нею заходiв;
3) атIапiзУ практикИ виконанюI }повновах<еrтим cBolx IIосалових
обов'язкiв;
4) провеленlrя !повновахсниtr.t aHKcTyBaHIfrI/ обговорсння та
консультацiй iз лрацiвrrиками,
Гсrrера;rьним дирекlором/
учасниками Товариства, а такох з дiповими пар,tнерами Товарис,r,ва
lцодо удоскона;rенrrя Антикорупцil,{поi програми.
3, IнЩiаторопт IJ',ece','' l змirт до Антикорупцiйноi програми може
буr,и !повrlоважений, а
також учасIlикИ, Генсральний Директор/ працiвrrики Товарисl,ва.

4, Пропозlлдii щодо внесешIя змiн до АнтакорупцiIfulоi Ilрограми

подаю'l,ься

!rloBHoBaxctlol,ry, який Тх вивчас та сис,I,ематизус.
5, ГенеральrrиЙ директор/ отримавшИ вiд !повнtlва;r<еного
узага]IьнеtIIя пропозицiй щодо
Blfeccнюl змirr дО Анr,икорупцiйНоi програми, irtiцiюе проведенrrя
ix вiдкритого обr-оворенlrя

трудовим

коjIективом,l.а

учасниками.

} випалках, коли учасники або !повноважений Ilаполягаюь FIа TcpMilroBoMy внесеrгнi
п.вних з\4itt до Ан гикорупrriйrlоi'прlограми, Генсрrгrьний дирокlор
у наЙкорt,гllгиЙ с] рок, a,]Lc не
rriзнirле 10 днiв з дати надходхеIпfrl таких пропозицiй, iнilЦос
провЪдеrrня
вiдrtовiлrrого

обговоренrrя.

6, ! рсзультатi схва,тен}tя пропозицiй
учасIIиками r,a працiвrrиками (r,рудовим ко,пективоп')
Товариства ГенерапыII,{й директор cBoiM наказом затверджус вiдповiднi
змlriи до Днтикорутщiано.i
програми, якi с i1 trевiд'смноrо частиIlою.
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