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АНТИКОРУПЦIЙНА ПРОГРАМА
КОМУНАЛЬНОГО ПIДПРИ€МСТВА

«ГОЛОВНИЙ IНФОРМАЦIЙНО-ОБЧИСЛIОВАЛЬНИЙ ЦЕНТР»
(КОД €ДРПОУ 04013755)

Преамбула

Цi€ю Антикорупцiйною програмою Комунальне пiдпри€мство «Головний
iнформацiйно-обчислювальний центр» (далi - КП ГIoц, пiдпри€мство) проголошу€, що il
працiвники, посадовi особи, керiвник у своi"й внутрiшнiй дiяльностi, а також у
правовiдносинах iз дiловими партнерами, органами державноi" влади, органами мiсцевого
самоврядування, керуються принципом «нульовоi" толерантностi» до будь-яких проявiв
корупцii" i вживатимуть Bcix передбачених законодавством заходiв щодо запобiгання,
виявлення та протидii" корупцii" i пов'язаним з нею дiям (практикам).

I.Загальпiположеппя

1. Антикорупцiйна програма € комплексом правил, стандартiв процедур щодо
виявлення, протидii" та запобiгання корупцii" у дiяльностi КП ГIOЦ.

2. Антикорупцiйна програма встановлю€ стандарти та вимоги не нижчi, нiж передбаченi
Законом Украi"ни «Про запобiгання корупцii"» (далi - Закон) та Типовою антикорупцiйною
програмою, затвердженою рiшенням Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii".

3. Термiни в Антикорупцiйнiй програмi вживаються у значеннях, наведених в Законi.
4. Антикорупцiйну програму затверджено наказом керiвника КП ГIOЦ пiсля i"i

обговорення з працiвниками i посадовими особами пiдпри€мства.
5. Текст Антикорупцiйноi" програми перебува€ у постiйному вiдкритому доступ i для

працiвникiв, посадових осiб КП ГIoц, а також для il дiлових партнерiв1•

п. Сфера застосуваппя та коло осiб, вiдповiдальпих за реалiзацilO
Аптикорупцiйпоi програми

1. Антикорупцiйна програма € обов' язковою для виконання yciMa працiвниками
КП ГIOц, включаючи посадових осiб ycix piBHiB,керiвника.

2. Антикорупцiйна програма також застосову€ться пiдпри€мством у його
правовiдносинах iз дiловими партнерами, у тому числi органами державноi" влади та
органами мiсцевого самоврядування.

3. Здiйснення заходiв щодо виконання (реалiзацii) Антикорупцiйноi" програми в межах
CBOi"Xповноважень провадять:
1) керiвник КП ГIOЦ (далi - керiвник);
2) посадова особа пiдпри€мства, вiдповiдальна за реалiзацiю Антикорупцiйно! програми
(далi - Уповноважений), правовий статус яко'i визначаеться Законом i Антикорупцiйною
програмою;
3) посадовi особи КП ГIOЦ Bcix piBHiBта iншi працiвники пiдпри€мства (далi - працiвники).
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3) посадовi особи КП ГIOЦ Bcix piBHiBта iншi працiвники пiдпри€мства (далi - працiвники).

111. АlIтикорупцiЙlli заходи у дiЯЛЫlOстi КОМУllалыlOГО
пiдпри€мства «ГОЛОВIIИЙ illформацiЙllо-оБЧИСЛlOвалышй цеllТр»

1. Перелiк антикорупцiйних заходiв у дiяльностi кп ГIOЦ.
1.1. Пiдпри€мство забезпечуе розробку та вжиття заходiв, якi е необхiдними та

достатнiми для запобiгання, виявлення i протидi! корупцi! у сво!й дiяльностi.
1.2. Антикорупцiйнi заходи включають:

1) перiодичну оцiнку корупцiйних ризикiв У дiяльностi КП ГIOц;
2) антикорупцiйнi стандарти i процедури у дiяльностi кп ГIOЦ.

1.3. Основними антикорупцiйними стандартами i процедурами пiдприемства е2:

1) ознайомлення нових працiвникiв iз змiстом Антикорупцiйно! програми, проведення
навчальних заходiв з питань запобiгання i протидi! корупцi!;
2) антикорупцiйна перевiрка дiлових партнерiв;
3) положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупцiйно! програми;
4) критерi! обрання дiлових партнерiв КП ГIOц;
5) обмеження щодо пiдтримки пiдприемством полiтичних партiй, здiйснення благодiйно!
дiялыюстi;
6) механiзм повiдомлення про виявлення ознак порушення Антикорупцiйно! програми, ознак
вчинення корупцiйного або пов' язаного з корупцi€ю правопорушення, а також
конфiденцiйнiсть таких повiдомлень та захист викривачiв;
7) здiйснення Уповноваженим та працiвниками функцiй щодо запобiгання корупцi!;
8) процедура розгляду повiдомлень викривачiв, включаючи внутрiшне розслiдування
накладення дисциплiнарних стягнень;
9) норми професiйно! етики та обов'язки i заборони для працiвникiв;
1О) механiзми запобiгання i врегулювання конфлiкту iHTepeciB;
11) обмеження щодо подарункiв;
12) нагляд i контроль за дотриманням вимог Антикорупцiйно! програми.

2. Перiодична оцiнка корупцiйних ризикiв у дiяльностi кп ГIOЦ.
2.1. Пiдприемство не менше одного разу на piK здiйснюе внугрiшню оцiнку корупцiйних

ризикiв У сво!й дiяльностi.
2.2. Корупцiйним ризиком е обrрунтована ймовiрнiсть настання подi! корупцiйного чи

пов'язаного з корупцiею правопорушення або порушення вимог Антикорупцiйно! програми.
2.3. Оцiнка корупцiйних ризикiв в КП ГIOЦ проводиться комiсi€ю З оцiнки корупцiйних

ризикiв (далi - комiсiя).
Порядок дiяльностi та склад KOMici!затверджуються керiвником.
До складу KOMici!входять Уповноважений (голова KOMici!),керiвники структурних

пiдроздiлiв пiдпри€мства, а також iншi працiвники, визначенi керiвником за погодженням з
Уповноваженим.

Пiд час проведення оцiнки корупцiйних ризикiв за iнiцiативою Уповноваженого до
роботи KOMici!без включення до П складу можуть залучатися iншi працiвники пiдприемства,
а також незалежнi експерти чи спецiалiсти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлiкту iHTepeciB або необ'ективностi у
роботi KOMici!,при розподiлi функцiй мiж членами KOMici!бере до уваги коло !х посадових
обов'язкiв в КП ГIOЦ.

2.4. Метою дiяльн.остi KOMici!е запобiгання, виявлення i усунення корупцiйних ризикiв у
дiяльностi керiвника та працiвникiв КП ГIOЦ.

2.5. Корупцiйнi ризики у дiяльностi кп ГIOЦ подiляються на внугрiшнi та зовнiшнi.
Внугрiшнi корупцiйнi ризики iдентифiкуються в органiзацiйно-управлiнських,

фiнансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах дiялыюстi пiдпрщ:мства.
Зовнiшнi корупцiйнi ризики iдентифiкуються у дiяльностi дiлових партнерiв, у тому

числi opraHiB державно! влади, opraHiB мiсцевого самоврядування, з якими кп ГIOЦ
перебувае у дiлових правовiдносинах.
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2.6. За результатами iдентифiкацiУ корупцiйних ризикiв КОМIСlеювiдповiдно до

порядку П дiяльностi :щiйснюються Ухневизначення та опис, класифiкацiя за категорiями та
видами.

2.7. За результатами оцiнки КОРУПЦ1Инихризикiв У дiяльностi пiдприемства КОМIСIЯ
готуе письмовий звiт, що пiдписуеться членами KOMiciY.

Звiт складаеться за формою i структурою, визначеними в порядку дiяльностi KOMiciY.
Звiт за результатами оцiнки корупцiйних ризикiв подаеться керiвнику КП ГIOЦ

повинен МIСТИТИ:
1) iдентифiкованi корупцiйнi ризики, а також причини, що Ухпороджують, та умови, що Ум
сприяють;
2) оцiнку виявлених корупцiйних ризикiв;
3) пропозицiУ щодо заходiв iз запобiгання, усунення (зменшення) ршня виявлених
корупцiйних ризикiв.

Текст звiту надаеться для ознайомлення працiвникам пiдприемства, а також може
бути оприлюднений на веб-сайтi КП ГIOЦ.

2.8. Якщо пiд час заходiв щодо оцiнки корупцiйних ризикiв Уповноважений виявить
факт порушення АнтикорупцiйноУ програми, вчинення корупцiйного або пов' язаного з
корупцiею правопорушення, BiHiнiцiюе перед керiвником питання проведення внутрiшнього
розслiдування у порядку, передбаченому роздiлом ХУ АнтикорупцiйноУ програми.

2.9. КП ГIOЦ не рiдше нiж один раз на три роки повинно проходити зовнiшню оцiнку
корупцiйних ризикiв, яку проводять органiзацiУ, що надають аудиторськi, юридичнi чи
консалтинговi послуги, або незалежнi експерти.

2.10. За результатами опрацювання звiту внутрiшньоУ та зовнiшньоУ оцiнки корупцiйних
ризикiв керiвник вживае необхiдних заходiв для запобiгання, виявлення i протидiУ корупцiУу
дiяльностi КП ГIOц, У тому числi шляхом змiни iснуючих антикорупцiйних стандартiв та
процедур.

3. Опис антикорупцiйних стандартiв i процедур у дiяльностi КП ГIOЦ.
3.1. З метою формування належного рiвня антикорупцiйноУ культури Уповноваженим

для нових працiвникiв, а також iнших осiб, якi дiють вiд iMeHi КП ГIOЦ, проводиться
обов'язкове вступне ознайомлення iз положеннями Закону, АнтикорупцiйноУ програми та
пов'язаних з нею документiв.

3.2. Положення щодо обов' язковостi дотримання АнтикорупцiйноУ програми
включаються до пра~ил внутрiшнього трудового розпорядку КП ГIoц, положень про
CTPYKTypHiпiдроздiли, Bcix трудових договорiв, а також можуть включатися до договорiв, якi
укладаються пiдприемством.

Примiрнi форми антикорупцiйних застережень розробляються Уповноваженим з
урахуванням сфер дiяльностi КП ГIOЦ.

3.3. Дiловi партнери КП ГIOЦ обираються згiдно з критерiями, якi базуються на
прозоростi дiяльностi, KOHKypeHTHocTi,якостi TOBapiB,робiт i послуг та надiйностi3 .

. 3.4. Критерi! i процедури вiдбору дiлових партнерiв для рiзних сфер дiяльностi
Пlдприемства розробляе Уповноважений та затверджуе керiвник.

3.5. Уповноважений проводить антикорупцiйну перевiрку4 наявних або потенцiйних
дiлових партнерiв КП ГIOЦ з метою оцiнки наявностi корупцiйних ризикiв. При цьому
Уповноважений перевiряе, чи мае дiловий партнер репутацiю суб'екта, дiяльнiсть якого
пов'язана з корупцiею (навiть за вiдсутностi вiдповiдних судових рiшень), та чи не буде
дiловий партнер використовуватися як посередник для передачi TpeTiM особам (або для
отримання вiд TpeTix осiб) неправомiрно! вигоди.

Антикорупцiйна перевiрка здiйснюеться вiдповiдно до вимог Антикорупцiйно!
програми, а також стандартiв для рiзних сфер дiяльностi КП ГIOц, ЩО розробляються та
затверджуються Уповноваженим. Матерiали перевiрки зберiгаються не менше нiж 5 pOKiB.

За результатами антикорупцiйно! перевiрки дiлового партнера пiдприемства
Уповноважений складае письмову рекомендацiю керiвнику.
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У разi негативно! рекомендацП Уповноваженого керiвник для продовження

або початку правовiдносин iз таким дiловим партнером мае ухвалити обrpунтоване рiшення з
цього питання.

3.6. КП ГIOЦ (у разi вiдсутностi заборон, встановлених законодавством) може
здiйснювати внески на пiдтримку полiтичних партiй, а також здiйснювати благодiйну
дiяльнiсть лише пiсля висновку Уповноваженого про вiдсутнiсть корупцiйних ризикiв.

Уповноважений ухвалюе висновок протягом десяти днiв пiсля отримання Bcix
документiв, пов' язаних iз здiйсненням вказаних BHecKiB або благодiйно! дiяльностi, i
направляе його керiвнику.

Благодiйна дiяльнiсть КП ГIOЦ за загальним правилом мае здiйснюватися (у разi
вiдсутностi заборон, встановлених законодавством) лише через благодiйнi органiзацi!
вiдповiдно до законодавства.

3.7. Здiйснення благодiйно! дiяльностi пiдприемством не допускаеться, ЯКЩО:

1) П здiйснення е умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рiшення органом
державно! влади, органом мiсцевого самоврядування або здiйснюеться з метою отримання
переваг у пiдприемницькiй дiяльностi;
2) дiловий партнер або орган державно! влади, орган мiсцевого самоврядування наполягае на
здiйсненнi того чи iншого виду благодiйно! дiяльностi через певну благодiйну органiзацiю.

Уповноважениц веде реестр здiйснених пiдприемством BHecKiB на пiдтримку
полiтичних партiй та благодiйно! дiяльностi. Данi в такому peecTpi пiдлягають зберiганню не
менше нiж 5 pOKiB.

Положення про порядок ведення вказаного реестру затверджуеться керiвником за
поданням Уповноваженого.

3.8. Для повiдомлення працiвниками КП ГIOЦ про факти порушення Антикорупцiйно!
програми, вчинення корупцiйних або пов' язаних з корупцiею правопорушень (далi -
повiдомлення) Уповноважений розмiщуе вiдповiдну iнформацiю на iнформацiйних стендах в
примiщеннi пiдприемства та на офiцiйному веб-сайтi КП ГIOЦ. Така iнформацiя повинна
МIСТИТИ:

номер телефону для здiйснення повiдомлень 238-80-44 (9-57);
адресу електронно! пошти для здiйснення повiдомлень oleksii.markovskyi@gioc.kiev.ua;
години прийому особи, яка уповноважена отримувати YCHiта письмовi повiдомлення

пн.-чт. - 8:30 - 17:30
Уповноважений розробляе типову форму повiдомлення.
Уповноважений веде реестр повiдомлень про факти порушення Антикорупцiйно!

програми або ознак i3чинення корупцiйних чи пов'язаних з корупцiею правопорушень.
Порядок ведення вiдповiдного реестру затверджуеться керiвником за поданням
Уповноваженого.

Строки i порядок розгляду Уповноваженим повiдомлень про факти порушення
Антикорупцiйно! програми, вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею
правопорушень встановлюються в положеннi, затвердженому керiвником за поданням
Уповноваженого.

IV. Норми профссiЙIIОi' стики працiВlIикiв комуllалыIгоo
пiдпри€мства «ГОЛОВIIИЙillформацiйllо-оБчислloвалыlйй ЦСlIтр»5

1. Працiвники КП ГIOЦ пiд час виконання сво!х функцiональних обов'язкiв зобов'язанi
неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведiнки або вимог кодексу
етики пiдприемства (у разi його наявностi).

2. Працiвники КП ГIOЦ толерантно i з повагою ставляться до полiтичних поглядiв,
iдеологiчних та релiгiйних переконань iнших осiб, а також зобов'язуються не
використовувати сво! повноваження в iHTepecax полiтичних партiй тaJабо полiтикiв.

3. Працiвники КП ГIOЦ дiють об'ективно, незважаючи на особистi iнтереси, особисте
ставлення до будь-яких осiб, на сво! полiтичнi погляди, iдеологiчнi, релiгiйнi або iншi
особистi погляди чи переконання.

mailto:oleksii.markovskyi@gioc.kiev.ua;
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4. Працiвники КП ГIOЦ сумлiнно, компетентно, вчасно, результативно

вiдповiдально виконують функцiональнi обов' язки, рiшення та доручення opraHiB i
посадових осiб, яким вони пiдпорядкованi, пiдзвiтнi або пiдконтрольнi, а також не
допускають зловживань та неефективного використання коштiв i майна пiдприемства.

5. Працiвники КП ГIOЦ не розголошують i не використовують в iнший спосiб
конфiденцiйну iнформiщiю, що стала Умвiдома у зв' язку з виконанням своУхфункцiональних
обов' язкiв, KpiMвипадкiв, встановлених законом.

6. Працiвники КП ГIOц, незважаючи на особистi iнтереси, утримуються вiд виконання
рiшень чи доручень керiвництва пiдприемства, якщо вони становлять загрозу охоронюваним
законом правам, свободам чи iHTepecaм окремих громадян, юридичних осiб, держав ним або
суспiльним iHTepecaMабо суперечать законодавству.

7. Працiвники КП ГIOЦ самостiйно оцiнюють правомiрнiсть наданих керiвництвом
рiшень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разi виконання таких рiшень чи
доручень.

У разi отримання для виконання рiшень чи доручень, якi працiвник пiдприемства
вважае незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам,
свободам чи iHTepecaM окремих громадян, юридичних осiб, державним або суспiльним
iHTepecaм, BiH повинен негайно в письмовiй формi повiдомити про це безпосереднього
керiвника, або керiвника пiдприемства та Уповноваженого.

У. Права'i обов'язки працiвникiв (KpiM Уповноваженого)
КомуналыlOГО пiдпри€мства «Головний iнформацiйно-

оБЧИСЛlOвальний центр»

1. Керiвник, працiвники та iншi особи, що дiють вiд iMeHiКП ГIoц, мають прав06:
1) надавати пропозицii" щодо удосконалення Антикорупцiйноi" програми;
2) звертатися до Уповноваженого за консультацiями щодо виконання Антикорупцiйноi"
програми та роз' ясненнями щодо i"iположень.

2. Керiвник, працiвники КП ГIOЦ зобов'язане:
1) дотримуватися вiдповiдних вимог Закону, Антикорупцiйноi" програми та пов'язаних з нею
внутрiшнiх документiв, а також забезпечувати практичну реалiзацiю Антикорупцiйноi"
програми;
2) виконувати своУбезпосереднi обов'язки з врахуванням iHTepeciBКП ГIOц;
3) невiдкладно iнформувати Уповноваженого, керiвника КП ГIOЦ про випадки порушення
вимог Антикорупцiйноi" програми (або про випадки пiдбурювання до таких дiй), вчинення
корупцiйних або Щ>В' язаних з корупцiею правопорушень iншими працiвниками
пiдприемства або iншими фiзичними або юридичними особами, з якими кп ГIOЦ перебувае
або плануе перебувати у дiлових вiдносинах;
4) невiдкладно iнформувати в порядку, визначеному Антикорупцiйною програмою, про
виникнення реального, потенцiйного конфлiкту iHTepeciB;
5) утримуватися вiд поведiнки, яка може бути розцiненою як rOTOBHicTbвчинити корупцiйне
правопорушення, пов' язане з дiяльнiстю пiдприемства;
6) не вчиняти та не брати участi у вчиненнi корупцiйних правопорушень, пов' язаних з
дiяльнiстю пiдприемства.

3. Працiвникам та керiвнику КП ГIOЦ забороняпься8:
1) використовувати своУ службовi повноваження або свое становище та пов'язанi з цим
можливостi з метою одержання неправомiрноi" вигоди для себе чи iнших осiб;
2) використовувати будь-яке майно пiдприемства чи його кошти В приватних iHTepecax;
3) вимагати або отримувати будь-яку матерiальну або нематерiальну вигоду (для себе чи для
близьких осiб) У зв' язку iз здiйсненням своУх посадових обов' язкiв, яка не передбачена
трудовим або iншим договором мiж ними та пiдприемством;
4) органiзовувати, бути посередником або особисто здiйснювати будь-якi rOTiBKOBiабо
безготiвковi платежi чи розрахунки з дiловими партнерами КП ГIoц, якщо TaKi платежi чи
розрахунки не передбаченi чинним законодавством;
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5) впливати прямо або опосередковано на рiшення працiвникiв КП ГIOЦ з метою
отримання БУДЬ-ЯКОIматерiалЬНОI або нематерiалЬНОI вигоди для себе чи для близьких осiб,
яка не передбачена трудовим або iншим договором мiж ними та пiдприемством;
6) вчиняти будь-якi дil, якi прямо або опосередковано пiдбурюють iнших працIВНИКlВ,
керiвника КП ГIOЦ дО порушення вимог Закону чи АнтикорупцiЙНОI програми.

4. Пiсля звiльнецня або iншого припинення спiвробiтництва з КП ГIOЦ особi
забороняеться розголошувати або використовувати в iнший спосiб У cBolx iHTepecax
iнформацiю (конфiденцiйну), яка стала lй вiдома у зв'язку з виконанням cBolx повноважень,
договiрних зобов'язань, KpiMвипадкiв, встановлених законом9

.

5. Вимагання, прохання, одержання подарункiв для себе чи TpeTix осiб вiд юридичних
або фiзичних осiб працiвниками, керiвником КП ГIOЦ (безпосередньо або через iнших осiб)
у зв' язку iз виконанням CBOlXповноважень або cBolM становищем та пов' язаними з цим
можливостями не допускаютьсяlО•

., v 11. . .ПраЦ1ВНИКИ, керIВНИК можуть приимати подарунки, яКl ВlДПОВlДaIОТЬ
загальновизнаним уявленням про гостиннiсть (наприклад, подарунки у виглядi cYBeHipHol
продукцil, пригощення lжею та напоями, запрошення на розважальнi заходи, вiдшкодування
транспортних витрат та проживання в готелi), KpiMвипадкiв, передбачених у пунктi 5 цього
роздiлу, якщо BapTicTb таких подарункiв не перевищуе один прожитковий MiHiMYМдля
працездатних осiб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна
BapTicTb таких подарункiв, отриманих вiд однiеl особи (групи осiб) протягом року, не
перевищуе двох прожиткових MiHiMYMiB,встановлених для працездаТНОI особи на 1 сiчня
того року, Вякому прийнято подарунки.

Передбачене цим пунктом обмеження щодо BapTocTi подарункiв не поширюеться на
подарунки, якi:
1) дарYIОТЬСЯблизькими особами;
2) одержуються як загальнодоступнi знижки на товари, послуги, загальнодоступнi виграшi,
призи, премil, бонуси.

У разi виявлення подарунка, щодо якого iCHye заборона у його одержаннi, у
службовому примiщеннi, а також у разi надходження пропозицil подарунка працiвники,
керiВI~ИККП ГIOЦ зобов'язанi невiдкладно, але не пiзнiше одного робочого дня, вжити таких
захОДIВ:
1) вiдмовитися вiд пропозицil;
2) за можливостi iдентифiкувати особу, яка зробила пропозицiю;
3) залучити свiдкiв, якщо це можливо, у тому числi з числа працiвникiв пiдприемства;
4) письмово повiдомити про пропозицiю Уповноваженого та безпосереднього керiвника (за
наявностi) або керiвника КП ГIOЦ.

Про виявлен~я. майна, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунка
складаеться акт, якии п~~писуеться ос?бою,.яка виявила неправомiрну вигоду або подарунок,
та Уповноваженим або 11 безпосередН1М керIВНИКОМчи керiвником пiдприемства.

У разi як~о майно, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунок виявляе
о~оба, яка е керIВНИКОМКП ГIOЦ або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна
ПlД~~суе ~ особа а.бо особа, уповноважена на виконання обов'язкiв керiвника КП ГIOЦ у
разl иого BlДCYТHOCТ1.

6. П~~цiвники, к~рiвник, а також особи, якi дiють вiд iMeHiКП ГIOц, утримуються вiд
П~ОПОЗИЦllПОД~РУНКlВдержавним службовцям, народним депутатам УкраlНИ, депутатам
МlСЦ~ВИХРад, lX близьким особам, фактич~им або потенцiйним дiловим партнерам, IX
прац.IВНИКамабо пред~тавникам, а також BlД БУДЬ-ЯКОIiНШОIповедiнки, яка може бути
Р?ЗЦ1неною як ГОТОВН1стьвчинити корупцiйне правопорушення, пов' язане з дiяльнiстю
Пlдприемства.

Подарунки можуть бути дозволенi у випадках, коли вони вiдповiдaIOТЬ
загал.ьновизнаним уявленням про гостиннiсть i IXBapTicTbне перевищуе встановленi законом
РОЗМlРИ.
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Загальну полiтику КП ГIOЦ щодо пропозицiй подарункiв вiд iMeHiпiдприемства

в рамках загальновизнаних уявлень про гостиннiсть визначае керiвник iз врахуванням вимог
законодавства.

7. Про кожен факт пропозицi'i подарунка або отримання подарунка в рамках
загальновизнаних уявлень про гостиннiсть працiвники, керiвник КП ГIOЦ протягом одного
робочого дня письмо во повiдомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.

VI. Права i обов'язки Уповноважсного та пiдпорядкованих йому
працiвникiв (у разi Ухнаявностi)

1. Уповноважений КП ГIOЦ признача€ться керiвником вiдповiдно до законодавства про
працю та установчих документiв КП ГIOц.

2. Уповноважени~ може бути фiзична особа, яка здатна за сво'iми дiловими та
моральними якостями, професiйним piBHeM, станом здоров' я виконувати вiдповiднi
обов'язки.

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

4. Несумiсною з дiяльнiспо Уповноваженого € робота на посадах, зазначених у пунктi 1
частини першо'i статтi 3 Закону, а також будь-яка iнша дiяльнiсть, яка створю€ реальний чи
потенцiйний конфлiкт iHTepeciBз дiяльнiстю КП ГIOц.

У разi виникнення обставин HeCYMicHOCTiУповноважений у дводенний строк з дня
виникнення таких обставин зобов'язаний повiдомити про це керiвника КП ГIOЦ з
одночасним поданням заяви про розiрвання трудового договору за власною iнiцiативою.

5. Уповноважений може бути звiльнений з посади достроково У випадках, передбачених
частиною п'ятою статтi 64 Закону.

Уповноважений може бути звiльнений з посади з iнiцiативи керiвника КП ГIOЦ за
умови надання згоди Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцi'i. Порядок
надання тако! згоди затверджено рiшенням Нацiонального агентства з питань запобiгання
корупцi'i вiд 07 жовтня 2016 року .N2 74, заре€строваним в MiHicTepcTBi юстицi'i Укра'iни 28
листопада 2016 року за.N2 1542/29672.

6. Про звiльнення особи з посади Уповноваженого керiвник КП ГIOЦ письмо во
повiдомляе Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцi'i протягом двох робочих днiв
та забезпечу€ невiдкладне подання ново! кандидатури на вказану посаду.

7. Головними завданнями Уповноваженого € пiдготовка, забезпечення реалiзацi'i та
контроль за здiйсненням заходiв щодо запобiгання, протидi'i i виявлення корупцi'i в КП ГIOц.

8. Уповноважений реалiзу€ сво! права i обов'язки безпосередньо. До виконання своУх
функцiй Уповноважений може залучати (за згодою керiвника) iнших працiвникiв
пiдприемства12•

9. Здiйснення Уповноваженим своУх функцiй в КП ГIOЦ € незалежним. Втручання у
дiяльнiсть Уповноваженого з боку працiвникiв, керiвника, дiлових партнерiв пiдпри€мства, а
також iнших осiб забороняеться.

Забороняеться покладення на Уповноваженого обов'язкiв, що не належать або
виходять за межi його повноважень, визначених Законом i Антикорупцiйною програмою, чи
обмежують виконання. ним повноважень.

10. Керiвник КП ГIOЦ зобов'язанi:
1) забезпечити Уповноваженому належнi матерiальнi та органiзацiйнi умови працi;
2) сприяти виконанню Уповноваженим функцiй, передбачених Законом та Антикорупцiйною
програмою;
3) оперативно реагувати на письмовi та YCHi звернення, пропозицi'i та рекомендацi'i
Уповноваженого, HaдaHi ним в межах реалiзацi'i Антикорупцiйно'i програми;
4) за iнiцiативи Уповноваженого надсилати запити до opraHiB державно! влади, opraHiB
мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми
власностi з метою отримання вiд них вiдповiдно'i iнформацi'i та матерiалiв, необхiдних для
виконання покладених на Уповноваженого завдань.
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11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов'язаний13:

1) виконувати сво! функцii" об'€ктивно i неупереджено;
2) органiзовувати пiдготовку внутрiшнiх документiв кп ГIOЦ з питань формування та
реалiзацii" Антикорупцiйноi" програми;
3) розробляти i подавати на затвердження керiвника внутрiшнi документи КП ГIOЦ з питань,
передбачених Антикорупцiйною програмою;
4) забезпечувати здiйснення нагляду, контролю та монiторингу за дотриманням
працiвниками, керiвником КП ГIOЦ Закону i Антикорупцiйноi" програми;
5) проводити оцiнку результатiв здiйснення заходiв, передбачених Антикорупцiйною
програмою;
6) забезпечувати пiдготовку звiту про стан виконання Антикорупцiйноi" програми;
7) забезпечувати здiйснення спiвпрацi з особами, якi добросовiсно повiдомляють про
можливi факти порушення вимог Антикорупцiйноi" програми, вчинення корупцiйних або
пов'язаних з корупцieю правопорушень;
8) забезпечувати пiдготовку та подання керiвнику пропозицiй щодо плану проведення
перевiрок дотримання вимог Антикорупцiйноi" програми;
9) брати участь у проведеннi перевiрок та внутрiшнiх розслiдувань, якi проводяться згiдно з
Антикорупцiйною програмою;
1О) брати участь в проведеннi перiодичноi" оцiнки корупцiйних ризикiв У дiяльностi КП
ГIOц;
11) забезпечувати формування i ведення pe€cTpiB14:

працiвникiв КП ГIOц, притягнутих до вiдповiдальностi за порушення вимог
Антикорупцiйноi" програми, вчинення корупцiйного правопорушення чи правопорушення,
пов' язаного з корупцi€ю;

здiйснених КП ГIOЦ BHecKiB на пiдтримку полiтичних партiй та благодiйноi". .Дlяльносп;
проведених згiдно з Антикорупцiйною програмою антикорупцiйних перевiрок;
проведених згiдно з Антикорупцiйною програмою внутрiшнiх розслiдувань та

перевiрок;
повiдомлень про конфлiкт iHTepeciB та про

програми, вчинення корупцiйного правопорушення
корупцieю;
12) органiзовувати i проводити антикорупцiйну перевiрку дiлових партнерiв КП ГIOц;
13) забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацii" та захист працiвникiв, якi повiдомили про
порушення вимог Антикорупцiйноi" програми, вчинення корупцiйного правопорушення чи
правопорушення, пов' язаного з корупцi€ю;
14) надавати керiвнику, працiвникам КП ГIOЦ роз'яснення та консультацii", пов'язанi 13

застосуванням Антикорупцiйноi" програми;
15) забезпечувати iнформування громадськостi про здiйснюванi КП ГIOЦ заходи iз
запобiгання корупцii";
16) брати участь у спiвпрацi з органами державноi" влади, органами мiсцевого
самоврядування, iншими юридичними особами, неурядовими та/або мiжнародними
органiзацiями з питань запобiгання корупцii";
17) органiзовувати проведення заходiв з пiдвищення квалiфiкацii" працiвникiв КП ГIOЦ з
питань, пов' язаних iз запобiганням корупцii";
18) брати участь у процедурах добору персоналу КП ГIOц;
19) забезпечувати вза€модiю i координацiю мiж структурними пiдроздiлами пiдпри€мства
щодо пiдготовки, забезпечення реалiзацii" та контролю за здiйсненням заходiв щодо реалiзацii"
Антикорупцiйноi" програми;
20) здiйснювати iншi обов'язки, передбаченi Законом, Антикорупцiйною програмою,
трудовим договором. .

12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань Ma€право15:
1) отримувати вiд працiвникiв, керiвника КП ГIOЦ письмовi та YCHiпояснення з питань, що
стосуються покладених на нього повноважень (у тому числi пiд час проведення перiодичноi"
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оцiнки КОРУПЦ1Иних ризикiв, антикорупц1ИНИХ перевiрок дiлових
партнерiв, перевiрок, внутрiшнiх розслiдувань та експертизи);
2) отримувати вiд пiдроздiлiв КП ГIOЦ iнформацiю та матерiали (завiренi копil фiнансових,
бухгалтерських та юридичних документiв, внутрiшню службову кореспонденцiю) стосовн.о
дiяльностi пiдприемства, у тому числi документи, якi стосуються проведення (або учасп)
закупiвель TOBapiB,робiт або послуг, у конкурсах тощо.

У разi необхiдностi Уповноваженому надаеться доступ до оригiналiв документiв,
копil яких йому були переданi. У випадках недоцiльностi виготовлення знаЧНОI кiлькостi
копiй документiв Уповноваженому за рiшенням керiвника пiдроздiлу можуть передаватися
оригiнали вiдповiдних документiв, якi пiдлягають поверненню ним протягом п'яти робочих
днiв з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;
3) отримувати проекти фiнансових, органiзацiйно-розпорядчих документiв, договорiв для
проведення IXперевiрки на предмет наявностi корупцiйних ризикiв;
4) отримувати доступ до складських примiщень, виробничих примiщень КП ГIOц,
проведення в них контрольних заходiв;
5) отримувати доступ до наявних в КП ГIOЦ електронних засобiв зберiгання i обробки даних
та у разi необхiдностi вимагати оформлення вiдповiдних даних на засвiдченому паперовому
Hocil;
6) залучати до виконання CBOIXфункцiй за згодою керiвника працiвникiв пiдприемства;
7) iнiцiювати направлення запитiв до opraHiB держаВНОI влади, opraHiB мiсцевого
самоврядування, пiдприемств, установ, органiзацiй Bcix форм власностi для отримання вiд
них iнформацil та матерiалiв, пов'язаних з дiяльнiстю КП ГIOц;
8) iнiцiювати питання про притягнення працiвникiв, керiвника до вiдповiдальностi, у тому
числi звiльнення iз займаних посад вiдповiдно до законодавства;
9) звертатися до керiвника з питань реалiзацil CBOIXповноважень та виконання обов' язкiв
згiдно з положеннями АнтикорупцiЙНОI програми;
1О) здiйснювати iншi права, передбаченi Законом, Антикорупцiйною програмою, трудовим
договором та посадовою iнструкцiею.

УН. Порядок звiтування Уповноважсного псрсд ксрiвництвом
КомуналыlOГО пiдпри€мства «Головний iнформацiйно-

оБЧИСЛlOвалышй цснтр»

1. Уповноважений в строк до 20 сiчня року, наступного за звlТНИМ,готуе звiт про
результати виконання АнтикорупцiЙНОI програмиl6 (далi - Звiт).

2. Звiт повинен включати iнформацiю щодоl7:
1) стану ВИК?НaI-IНЯзаХодiв, визначених Антикорупцiйною програмою;
2) результапв впровадження заходiв, визначених Антикорупцiйною програмою;
3) виявлених порушень вимог Закону, АнтикорупцiЙНОI програми та заходiв, вжитих для
усунення таких порушень;
4) кiлькостi та результатiв проведених перевiрок та внутрiшнiх розслiдувань'
5) фактiв перешкоджання належному виконанню Уповноваженим ' CBOIX функцiй,
встановл~ння ~ля нього необrрунтованих обмежень, випадкiв втручання у його дiяльнiсть з
боку трепх ОСlб;
6) наявних пропозицiй i рекомендацiй.

~. У разi необхiдностi змiст наданого Звiту додатково обговорюеться Уповноваженим iз
кершником КП ГIOЦ.

4. Загальнi резул~тати виконання АнтикорупцiЙНОI програми, зазначенi у пiдпунктах 1
2 пунк:у 2 цього ~озДlЛУАнтикорупцiЙНОI програми, розмiщуються у загальному вiдкритом;
достуш у паперошй та/або електроннiй формi, а також на веб-сайтi КП ГIOЦ.
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VIП. ПОРЯДОКздiйСНСННЯ нагляду, контролю за
дотриманням Антикорупцiйноi програми, а також оцiнки

рсзультатiв здiйснсння псрсдбачсних нсю заходiв

1. Уповноважений здiйснюе нагляд i постiйний контроль за дотриманням працiвниками,
керiвником КП ГIOЦ Антикорупцiйно! програми.

2. Нагляд i контроль за дотриманням Антикорупцiйно! програми здiйснюються
Уповноваженим у таких формахl8:
1) розгляд i реагування на повiдомлення про порушення вимог Антикорупцiйно! програми,
вчинення корупцiйних або пов' язаних з корупцiею правопорушень;
2) здiйснення планових та позапланових перевiрок дiяльностi працiвникiв КП ГIOЦ щодо
виконання (реалiзацii) Антикорупцiйно! програми;
3) проведення експертизи органiзацiйно-розпорядчих, юридичних, виробничих та
фiнансових документiв, а також !х проектiв.

3. Якщо пiд час здiйснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупцiйно!
програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупцiйно! програми або ознаки
вчинення корупцiйного або пов' язаного з корупцiею правопорушення, BiH iнiцiюе перед
керiвником питання проведення внутрiшнього розслiдування у порядку,
передбаченому роздiлом ХУ Антикорупцiйно! програми.

4. Уповноважений забезпечуе органiзацiю здiйснення оцiнки результатiв впровадження
заходiв, передбачених Антикорупцiйною програмою.

Для здiйсненн~ оцiнки Уповноважений мае право отримувати у письмовiй формi
вiдповiдну iнформацiю вiд працiвникiв, керiвника КП ГIOЦ про результати реалiзацi!.. .ВIДПОВIДнихзаходlВ.

Результати оцiнки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звiтi, який BiH
складае не рiдше нiж раз на шiсть мiсяцiв i передае керiвнику. Оцiнка проводиться за
критерiями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умови конфiдснцiйностi iнформування Уповноважсного
працiвниками про факти порушснь антикорупцiйних вимог

1. Працiвникам КП ГIOЦ гарантуеться конфiденцiйнiсть !х повiдомлень керiвнику або
Уповноваженому про виявленi ознаки порушень Антикорупцiйно! програми, корупцiйних чи
пов'язаних з корупцiею правопорушень в дiяльностi iнших працiвникiв КП ГIOЦ та
повiдомлень про факти пiдбурення працiвникiв пiдприемства до вчинення корупцiйних чи
пов' язаних з корупцiею правопорушень.

2. Повiдомлення про виявленi ознаки порушень Антикорупцiйно! програми, а також
повiдомлення про факти пiдбурення працiвникiв пiдприемства до вчинення корупцiйних чи
пов' язаних з корупцiею правопорушень можуть бути здiйсненi в уснiй чи письмовiй формi,
за допомогою каналiв зв'язку, визначених у Антикорупцiйнiй програмi. Повiдомлення також
можуть здiйснюватися працiвниками та посадовими особами дiлових партнерiв КП ГIOЦ.

Керiвник забезпечуе цiлодобову роботу вказаних каналiв зв' язку та !хнiй захист вiд
зовнiшнього втручання i витоку iнформацi!.

3. Подання завiдомо неправдивих повiдомлень не допускаеться.
4. Повiдомлення працiвникiв КП ГIOЦ про виявлення ознак вчинення корупцiйних чи

пов'язаних з корупцiею правопорушень можуть бути анонiмними.
AHoHiMHeповiдомлення про виявлення ознак вчинення корупцiйних чи пов' язаних з

корупцiею правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому
iнформацiя стосуеться конкретного працiвника КП ГIOЦ або дiлових партнерiв КП ГIOЦ та
мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

5. Перевiрку iнформацi!, викладено! в повiдомленнi, здiйснюе Уповноважений, а якщо
повiдомлення стосуеться дiй самого Уповноваженого - працiвник, визначений керiвником.

6. Будь-якi данi, що дають можливiсть iдентифiкувати особу, яка повiдомила
Уповноваженого про факти пiдбурення до вчинення корупцiйного або пов'язаного з



f

11
корупцieю правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог
Антикорупцiйно"i програми, вчинення працiвниками чи iншими .особ~~и .~о?упцiйни~ ..або
пов'язаних з корупцi€ю правопорушень, належать до конфщеНЦlИНОI шформаЦll та
охороняються згiдно з законом.

Уповноважений та особи, залученi ним до перевiрки викладено"i У повiдомленнi
iнформацi"i, не в правi П розголошувати.

х. Процсдури захисту працiВlIикiв, якi повiдомили illформацilO про
корупцiЙIIС або пов'язаllС з корупцiЕIO праВОПОРУШСlIlIЯ

1. Керiвник тalабо Уповноважений в межах своУхповноважень забезпечують умови для
захисту осiб, якi надюоть допомогу в запобiганнi, виявленнi та протидi"i корупцi"i в КП ГIOц.

2. Iнформацiя про працiвника, який повiдомив про ознаки порушення вимог
Антикорупцiйно"i програми, виявлення ознак корупцiйного або пов' язаного з корупцi€ю
правопорушення (далi - викривач), не може бути розголошена, KpiMвипадкiв, встановлених
законом.

3. Викривача не може бути звiльнено чи примушено до звiльнення, притягнуто до
дисциплiнарно"i вiдповiдальностi чи пiддано з боку керiвництва iншим негативним заходам
впливу (переведення, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова в призначеннi на ВИЩУпосаду,
скорочення заробiтно"i плати ТОЩО) або загрозi таких заходiв впливу у зв' язку з
повiдомлеllНЯМ ним про порушення вимог антикорупцiйного законодавства тalабо вимог
АlIтикорупцiйно"i програми.

4. У разi витоку конфiденцiйно"i iнформацiY про викривача кершник кп ГIoц,
УПОВlIоважений за заявою такого працiвника або за власною ШЩIaТИВОЮповинен
невiдкладно вжити Bcix заходiв для уникнення настання негативних наслiдкiв для викривача,
пов'язаних з таким розголошенням.

5. Заходи для захисту викривача визначаються керiвником19 спiльно з Уповноваженим i
впроваджуються за умови письмово"i згоди працiвника.

XI. ВРСГУЛlOвашlЯ КОllфлiкту illTCpcciB В дiЯЛЫlOстi працiВlIикiв
комуllалыIгоo пiДПРИЕмства «ГОЛОВIIИЙ illформацiйllО-

оБчислloвалыIйй ЦСlIтр»20

1. Працiвники КП ГIOЦ зобов'язанi не пiзнiше наступного робочого дня з дати, коли
дiзналися чи повиннi були дiзнатися про наявнiсть у них реального чи потенцiйного
конфлiкту iHTepeciB, письмово повiдомляти про це свого безпосереднього керiвника, не
вчиняти дiй та не приймати рiшень в умовах реального конфлiкту iHTepeciBта вжити заходiв
щодо врегулювання реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB.

У разi виникнення реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у керiвника
КП ГIOЦ BiHписьмо во повiдомля€ про це Уповноваженого.

У разi виникнення реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciBу Уповноваженого
BiHписьмо во повiдомля€ про це керiвника.

~. Безпосереднiй керiвник особи протягом двох робочих днiв пiсля отримання
повщомлення про наявнiсть у пiдлегло"i йому особи реального чи потенцiйного конфлiкту
iHTe~eciBприймае рiшення про спосiб врегулювання конфлiкту iHTepeciB, про ЩОповiдомля€
праЦIВника.

. Безпосереднiй керiвник, якому стало вiдомо про конфлiкт iHTepeciBу пiдлеглого йому
праЦlвника, зобов' язаний вжити передбачених законом заходiв для запобiгання та
врегулювання конфлiкту iHTepeciB (у тому числi у разi самостiйного виявлення наявного
конфлiкту iHTepeciBу пiдлегло"i йому особи без здiйснення нею вiдповiдного повiдомлення).

3. Врегулювання конфлiкту iHTepeciB здiйсню€Ться за допомогою одного з
нижченаведених заходiв:
1) усунення працiвника вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi в
його прийняттi;
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2) встановлення додаткового контролю за виконанням працiвником вiдповiдного
завдання, вчиненням ним певних дiй чи прийнятгя рiшень;
3) обмеження у доступi працiвника до певноi" iнформацii";
4) перегляду обсягу функцiональних обов'язкiв працiвника;
5) переведення працiвника на iншу посаду;
6) звiльнення працiвника.

Порядок застосування заходiв врегулювання конфлiкту iHTepeciB та його особливостi
для рiзних категорiй працiвникiв КП ГIOЦ встановлюються Уповноваженим.

4. Рiшення про врегулювання конфлiкту iHTepeciB у дiяльностi керiвника КП ГIOЦ
прийма€ться власником.

5. Працiвники КП ГIOЦ можуть самостiйно вжити заходiв щодо врегулювання
конфлiкту iHTepeciB шляхом позбавлення вiдповiдного при ватного iHTepecy з наданням
пiдтвердних документiв безпосередньому керiвнику та Уповноваженому. Позбавлення
приватного iHTepecy Ma€ виключати будь-яку можливiсть його приховування.

ХН. ПОРЯДОКнадання працiвникам роз'яснснь та консультацiй
Уповноважсним

1. При наявностi питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупцiйноi"
програми керiвник, працiВIlИКИ КП ГIOЦ можуть звернутися до Уповноваженого за
отриманням усного чи письмового роз' яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз'яснення чи консультаЦl1 виклада€ться
безпосередньо Уповноваженому (у визначенi Уповноваженим днi та години особистого
прийому) або шляхом направлення на його iм'я службовоi" записки чи надiслання на його
електронну адресу письмового звернення у довiльнiй формi.

3. Уповноважений Haдa€ усне роз'яснення пiд час особистого прийому або у письмовiй
формi - не пiзнiше нiж протягом 5 робочих днiв з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не бiльше нiж до
одного мiсяця, про що письмо во iнформу€ особу, яка звернулась за роз'ясненням.

4. Якщо пiд час надання роз'яснення Уповноважений виявить ознаки порушення
Антикорупцiйноi" програми або ознаки вчинення корупцiйного або пов' язаного з корупцi€ю
правопорушення, BiH iнiцiю€ перед керiвником питання проведення внутрiшнього
розслiдування у порядку, передбаченому роздiлом ХУ Антикорупцiйноi" програми.

XHI. ПОРЯДОКпровсдсння псрiодичного пiдвищсння квалiфiкацii
працiвникiв у сфсрi запобiгаllllЯ та ВИЯВЛСIIlIЯкорупцii В
КомуналыlOМУ пiдприсмствi «Головний iнформацiйно-

оБЧИСЛlOвалышй цснтр»

1. Пiдвищення кв.алiфiкацii" працiвникiв КП ГIOЦ у сферi запобiгання та виявлення
корупцii" здiйсню€ться з метою надання базових знань з питань антикорупщиного
законодавства, пiдвищення рiвня виконання вимог Антикорупцiйноi" програми, формування
антикорупцiйноi" культури, а також виховання нетерпимостi до корупцii".

2. Пiдвищення квалiфiкацii" здiйсню€ться вiдповiдно до затвердженого керiвником
КП ГIOЦ тематичного плану-графiку на кожне пiврiччя, який готу€ться Уповноваженим.

Пiдвищення квалiфiкацi'i повинно передбачати як заходи для Bcix працiвникiв
кп ГIoц, так i oKpeMiзаходи для керiвника пiдпри€мства.

Тематика та форма заходiв (семiнари, лекцii", практикуми, тренiнги, вебiнари тощо) iз
пiдвищення квалiфiкацii" визначаються Уповноваженим з урахуванням:
1) пропозицiй керiвника, керiвникiв структурних пiдроздiлiв;
2) результатiв оцiнки впровадження заходiв Антикорупцiйноi" програми;
3) результатiв перiодичноi" оцiнки корупцiйних ризикiв У дiяльностi кп ГIOц;
4) результатiв внутрiшнiх розслiдувань;
5) звiту Уповноваженого перед керiвництвом.
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3. Облiк проведених заходiв iз пiдвищення квалiфiкацii" у сферi запобiгання

та виявлення корупцii", а також облiк присутнiх на заходах здiйсню€ться Уповноваженим.

XIV. ЗастосуваllllЯ заходiв дисциплillаРllоi вiдповiдаЛЫlOстi ДО
працiВlIикiв, якi ПОРУШУIOТЬПОЛОЖСIIIIЯАlIтикорупцiЙllоi програми

1. У разi наявностi iнформацii", що свiдчить про ознаки порушення працiвниками вимог
Антикорупцiйноi" програми, здiйснюються TaKiзаходи:
1) призначаеться у встановленому роздiлом ХУ Антикорупцiйноi" програми порядку
внутрiшне розслiдування з метою пiдтвердження чи спростування iнформацii" про ймовiрне
порушення;
2) за наявностi достатнiх пiдстав за результатами внутрiшнього розслiдування керiвник
накладае дисциплiнарне стягнення вiдповiдно до закону.

2. Дисциплiнарнi стягнення накладаються керiвником на працiвникiв КП ГIOЦ
вiдповiдно до норм законодавства про працю.

ХУ. ПОРЯДОК ПРОВСДСIIIIЯВlIутрiШlliх розслiдуваllЬ

1. У разi надходження повiдомлення або виявлення ознак порушення Антикорупцiйноi"
програми працiвником КП ГIOЦ або ознак вчинення працiвником КП ГIOЦ корупцiйних або
пов'язаних з корупцiею правопорушень Уповноважений повiдомляе про це керiвника, який
вживае заходiв, передбачених пунктом 2 цього роздiлу.

У разi надходження повiдомлення або виявлення ознак порушення вимог
Антикорупцiйноi" програми керiвником або ознак вчинення корупцiйного чи пов'язаного з
корупцiею правопорушення Уповноважений повiдомляе про це власника пiдприемства, який
вживае заходiв, передqачених пунктом 2 цього роздiлу.

У разi надходження повiдомлення або виявлення фактiв про вчинення
Уповноваженим корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення, порушення
вимог Антикорупцiйноi" програми керiвник повiдомляе про це власника КП ГIOЦ i вживае
заходiв, передбачених пунктом 2 цього роздiлу.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього роздiлу, керiвник зобов'язаний вжити таких
заходiв:
1) протягом п'яти робочих днiв iнiцiювати проведення внутрiшнього розслiдування з метою
пiдтвердження чи спростування iнформацii" про ймовiрне порушення Антикорупцiйноi"
програми або корупцiйне чи пов' язане з корупцiею правопорушення;
2) за результатами проведення внутрiшнього розслiдування застосувати дисциплiнарне
стягнення до винних осiб, якщо для цього е пiдстави;
3) за результатами внутрiшнього розслiдування визначити способи усунення причин i
наслiдкiв порушення, якщо таке мало мiсце, а також забезпечити заходи щодо запобiгання
таким дiям у майбутньому;
4) у разi виявлення ознак корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення, за
вчинення якого передбачено адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть, негайно
iнформувати про це спецiально уповноважених суб'ектiв у сферi протидii" корупцii".

3. Внутрiшне розслiдування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена
iнформацiя стосуеться конкретних осiб та мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

Внутрiшне розслiдування призначаеться керiвником i здiйснюеться комiсieю. Порядок
проведення внутрiшнiх розслiдувань, якi здiйснюються вiдповiдно до Антикорупцiйноi"
програми, затверджуеться кершником.

До складу KOMicii"обов'язково включаеться Уповноважений, за винятком випадкiв,
коли розслiдування призначаеться за наслiдками виявлення фактiв чи отримання iнформацii"
про вчинення Уповноваженим корупцiйного або пов'язаного з корупцi€ю правопорушення,
порушення вимог Антикорупцiйноi" програми.

Строк проведення розслiдування не повинен перевищувати 30 днiв.
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Матерiали проведених внугрiшнiх розслiдувань зберiгаються в аРХIВl

Уповноваженого не менше 5 pOKiB.
У разi якщо за результатами внутрiшнього розслiдування на Уповноваженого

накладаеться дисциплiнарне стягнення, про це письмово повiдомляеться Нацiональне
агентство з питань запобiгання корупцil у дводенний строк з дати його накладення.

XVI. Порядок ВIIСССIllIЯзмill до АlIтикорупцiЙIIОI програми

1. Керiвник кп ГIOЦ забезпечуе органiзацiю механiзмiв зворотного зв'язку та iншi
внутрiшнi процеси, спрямованi на пiдтримку та постiйне вдосконалення АнтикорупцiЙНОI
програми.

2. Змiст АнтикорупцiЙНОI програми може бути переглянугий за результатами:
1) звiту про оцiнки корупцiйних ризикiв У дiяльностi КП ГIOц;
2) здiйснення нагляду i контролю за дотриманням АнтикорупцiЙНОI програми, а також
оцiнки результатiв здiйснення передбачених нею заходiв;
3) аналiзу практики виконання Уповноваженим CBOIXпосадових обов'язкiв;
4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацiй iз працiвниками,
керiвником КП ГIoц, а також з дiловими партнерами пiдприемства щодо удосконалення
АнтикорупцiЙНОI програми.

3. Iнiцiатором внесення 3MiHдо АнтикорупцiЙНОI програми може буги Уповноважений,
а також, керiвник, працiвники КП ГIOЦ.

4. Пропозицil щодо внесення змiн до АнтикорупцiЙНОI програми подаються
Уповноваженому, який IX вивчае та систематизуе. Раз на piK Уповноважений надае керiвнику
узагальнення пропозицiй щодо внесення змiн до АнтикорупцiЙНОI програми, якi надiйшли,
та надае СВОIрекомендацil щодо IX врахування або вiдхилення21•

5. Керiвник, отримавши вiд Уповноваженого узагальнення пропозицiй щодо внесення
змiн до АнтикорупцiЙНОI програми, iнiцiюе проведення IX вiдкритого обговорення трудовим
колективом.

У випадках, коли Уповноважений наполягае на TepMiHoBOMYBHeceHHiпевних 3MiHдо
АнтикорупцiЙНОI програми, керiвник у найкоротший строк, але не пiзнiше 1 О днiв з дати
надходження таких пропозицiй, iнiцiюе проведення вiдповiдного обговорення.

6. У результатi схвалення пропозицiй працiвниками (трудовим колективом) КП ГIOЦ
керiвник cBOIMнаказом затверджуе вiдповiднi змiни до АнтикорупцiЙНОI програми, якi е П
невiд'емною частиною.
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Пр"мiтк":

.1 _ У цьому пунктi вказуються спосiб та мiсце розмiщення тексту Антикорупцiйно'" програми у паперовiй
та/або електроннiй формi, а також на веб-сайтi КП гюц;

? _ КП ГlOц може визначити додатковi антикорупцiйнi стандарти i процедури, опис яких повинен
мiститися в Антикорупцiйнiй програмi; .

•3 _ КП Гloц може визначити додатковi принципи вiдбору дiлових партнерiв, зважаючи на специфIку
сво6 дiяльностi;

.4 _ КП Гloц може визначити OCHOBHiкритерi'" проведення антикорупцiйно'" перевiрки дiлових партнерiв,
порядок П проведення;

.5 _ КП Гloц мае врахуват" специфiку сво6 дiяльностi та зазначити додатковi НОРМ"професiйно'" етики
працiвникiв;

.6 _ КП Гloц може зазначити додатковi права, зважаючи на специфiку свое'" дiяльностi;

.7 _ КП Гloц може зазначити додатковi обов'язки, зважаючи на специфiку сво6 дiяльностi;

.8 _ КП Гloц може зазначити додатковi заборони, зважаючи на специфiку сво6 дiяльностi, у тому числi
заборону працiвникам займатися будь-я кою дiяльнiстю, яка може скласти конкуренцiю КП Гloц;

.9 _ КП ГlOцможе зазнаЧИТII додатковi обмеження для осiб пiсля звiльнення або припинення дiялыюстi,
зважаючи на специфiку свое'" дiяльностi;

.10 _ КП Гloц може визначити додатковi випадки, коли одержання подарункiв е забороненим;

.11 _ Подарунки, одержанi керiвником або працiвниками, як подарунки державним або комунальним
пiдприемствам, установам чи органiзацiям, е вiдповiдно державною або комунальною власнicтю i передаються
органу, пiдприемству, YCTaHoBiчи органiзацiY у порядку, визначеному постановою Кабiнету MiHicтpiB Укра"'ни
вiд 16 листопада 2011 року N!! 1195 «Про затвердження Порядку передачi дарункiв, одержаних як подарунки
державi, Автономнiй Республiцi Крим,територiальнiй громадi, держав ним або комунальним установам чи
органiзацiям»;

.12 _ У разi створення окремого структурного пiдроздiлу Уповноваженого пункт 8 роздiлу VI мае бути
сформульований таким чином: «8. Уповноважений реалiзуе сво'" права i обов'язки безпосередньо. До виконання
сво"'х функцiй Уповноважений може залучаТII працiвникiв пiдпорядкованого йому структурного пiдроздiлу, а
також (за згодою керiвника) iнших працiвникiв КП Гloц. Структурний пiдроздiл Уповноваженого створюпься
та лiквiдовупься наказом керiвника. Працiвники структурного пiдроздiлу призначаються на посади та
звiльняються з посад (у разi розiрвання трудового договору з iнiцiативи керiвника КП ГlOЦ)за згодою
Уповноваженого.»;

• 13 _ КП ГlOц може визначити додатковi обов'язки Уповноваженого, зважаючи на специфiку сво6
дiяльностi;

.14 _ Може бути зазначено назву iнших, нiж зазначенi у перелiку, peecтpiB, якщо Антикорупцiйною
програмою передбачено "'хведення Уповноваженим;

.15 _ КП Гloц може ВИЗllачити додатковi права Уповноваженого, зважаючи на специфiку сво6 дiяльностi .
• 16 _ У разi наявностi Уповноважених у суб'ектах господарсько'" дiяльностi (фiлiях, пiдроздiлах, ДО'liрнiх

пiдпрш:мствах), над якими КП Гloц здiйснюе контроль, Уповноважений забезпечуе пiдготовку зведеного
Звiту;

.17 _ КП Гloц може визначити додаткову iнформацiю, яка мае мiститися у Звiтi, зважаючи на специфiку
сво6 дiяльностi;

.18 _ КП Гloц може визначити порядок здiйснення nланових та позапланових перевiрок дiяльностi
працiвникiв пiдприемства, порядок проведення експертизи документiв, а також додатковi форм и нагляду i
контролю за дотриманням Антикорупцiйно'" програми, зважаючи на специфiку свое'" дiяльностi;

.19 _ КП Гloц може ВИЗllачити перелiк заходiв для захисту викривача та порядок "'хзастосування;

.20 _ КП Гloц може встановити додатковi вимоги, зважаючи на специфiку своею дiяльностi, зокрема,
щорiчну добровiльну подачу працiвниками декларацi'" про вiдсутнicть конфлiкту iHTepeciB;

.21 _ Змiни до Антикорупцiйно'" програми не можуть встановлювати стандарти та вимоги нижчi, нiж
передбаченi Законом та Типовою антикорупцiйною програмою.
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