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ПРВАМБУЛА

I]iсю Антикорупцiйною програмою Комунальне пiдприсмство XapKiBcbKoT
ОбЛаСНОi РаДИ <ОбласниЙ аптечний склад> (далi - КП ХОР (ОАС)) npo.onorye, що
його працiвники, посадовi особи, керiвник у своiй внутрiшнiй дiяльностi, а також у
правовiдносинах iз дiловими партнерами, органами державноi влади, органами
мiсцевого самоврядування керуються принципом "нульовоТ толерантностi" до будь-
яких проявiв корупцii i вживатимуть Bcix передбачених законодавством заходiв щодо
ЗаПОбiгання, виявлення та протидii корупцiТ i пов'язаним з нею дiям (практикам).

I. ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1. В цiй Антикорупцiйнiй програмi (нада-пi - Програма) Товариства наведенi нижче
термiни вживаються в розумiннi Закону Украiни uПро запобiгання корупцii>, iнших
дiючих нормативно-правових ак,гiв, в тому числi:

антикорупцiйне законодавство - Закон Украiни <Про запобiгання корупцiТ>, iншi
нормативно-правовi акти з питань запобiгання корупцii, Антикорупцiйна програма
Товариства, органiзацiйнсl-розпорядчi або iншi документи Товариства з питань
запобiгання корупцii;

антикорупцiйна експертиза - дiяльнiсть iз виявлення у внутрiшнiх нормативних
актах КП ХОР (ОАС), договорах, розпорядженнях, наказах, Тх проектiв, положень, якi
самостiйно чи у поеднаннi з iншими нормами та положеннями можуть сприяти
вчиненню корупцiйних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцiсю;

антикорупцiйна програма - комплекс правил, стандартiв i процедур щодо
виявлення, протидiТ та запобiгання корупцiI в дiяльностi КП ХОР <ОАС>;

близькi особи - особи, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом i

мають взасмнi права та обов'язки iз працiвником КП ХОР (ОАС) (KpiM осiб, взаемнi
права та обов'язки яких iз суб'ектом не мають характеру сiмейних), у тому числi особи,
якi спiльно проживають, €lле не гrеребувають у шлюбi, а також - незалежно вiд
зазначених умов - чоловiкl др}жина, батько, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка, пасинок,

падчерка, рiдний брат, рiдна сестра, дiд, баба, прадiд, прабаба, внук, внУЧка, ПРаВНУК,

правнучка, зять, HeBicTKa, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений,
опiкун чи пiклуваJIьник, особа, яка перебувае пiд опiкою або пiклуванням згаданого

суб'екта;
дискрецiйнi повноваження - сукупнiсть прав i обов'язкiв КП хоР ((ОАС>, його

посадових осiб, що дають можливiсть на власний розсул визначити повнiстю або

частково змiст рiшення або вибрати один з кiлькох BapiaHTiB прийняття рiшень,
передбачених проектом акта;

комерчiйна та€мниця Кп хоР (оАс) - вiдомостi, пов'язанi з виробниuтвом,

технологiчною iнформачiею, управлiнням, фiнансами та iншою дiяльнiстю Товариства,

шо не € державною тасмн:ицею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди

iHTepecaM та дiловiй репутацii КП ХОР <ОАС>;
контролЬно-наглЯдова дiяльнiСть - втру{€LлЬнi провадження, якi полягають у

встановленнi (перевiрчi) вiдповiдностi певнот дiяльностi (поведiнки) вимогам закону, а

у випадку виявлення порушень - у застосуваннi стягнень;



конфiденцiйна iнформацiя Кп хор (оАс> - вiдомостi професiйного, дiлового,
ВИРОбничого, банкiвського, комерчiйного та iншого характеру, cTBopeHi КП ХОР
кОАС> або отриманi пiдприемством на оплатнiй або безоплатнiй ocHoBi, або TaKi, якi е
ПРеДМеТом професiЙного, iцiлового, виробничого, банкiвського, фiнансового та iншого
iHTepecy КП ХОР (ОАС), або TaKi, якi будь-яким чином стосуються дiяльностi КП ХОР
(ОАС), що знаходяться у володiннi, користуваннi iрозпорядженнi КП ХОР <ОАС>;

корупцiйне правопорушення - дiяння, що мiстить ознаки корупцiТ, вчинене
працiвником КП ХОР (ОАС) або iншими посадовими особами, за яке законом
встановлено кримiнальну, дисциплiнарну таlабо цивiльно-правову вiдповiдальнiсть;

корупцiя - використання працiвником КП ХОР кОАС> наданих йому посадових
повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомiрноТ
вигоди або прийняття такоТ вигоди чи прийняття обiцянки/пропозицiТ такоi вигоди для
себе чи iнших осiб або вiдповiдно обiцянка/пропозицiя чи надання неправомiрноТ
вигоди працiвнику пiдприемства (або на iT вимогу iншим фiзичним чи юридичним
особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих Тй

посадових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;
неправомiрна вигода - грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги,

нематерiальнi активи, будь-якi iншi вигоди нематерiа"llьного чи негрошового характеру,
якi обiцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те пiдстав;

посадовi особи - працiвники КП ХОР (ОАС), до повноважень яких вiднесено
здiйснення органiзацiйно-розпорядчих таlабо адмiнiстративно-господарських функцiй,
в тому числi у разi здiйснення таких функцiй тимчасово або за спецiальним
повноваженням, покладеним на вiдповiдного працiвника правомочним органом абО

правомочною особою;
потенцiйний конфлiкт iHTepeciB - наявнiсть у особи приватного iHTepecy у сферi,

в якiй вона виконуе cBoi посадовi чи представницькi повноваження, що може впЛИнУТи

на об'ективнiсть чи неупередженiсть прийняття нею рiшень, або на вчиНеНня Чи не

вчинення дiй пiд час виконання; подарунок - грошовi кошти або iнше майно, переваги,

пiльги, послуги, HeMaTepiarlbHi активи, якi надають/одержують безоплатно або за цiною,
нижчою мiнiмальноi ринковоТ;

правопОрушення, повОязане з корупцiею - дiяння, що не мiстить ознак корупuiТ,

аJIе порушус встановленi Законом УкраТни пПро запобiгання корупuiТ> вимоги,

заборони та обмеження, вчинене працiвником пiдприемства, за яке законом встановлено

кримiнальну, адмiнiстративну, дисциплiнарну таlабо цивiльно-правову

вlдповlдzlльнlсть;
прачiвники Кп хор (оАС) - Bci посадовi особи та iншi працiвники Кп хор

(ОАС), незuшежно вiд займаноТ посади;

приватний iHTepec - буль-який майновий чи немайновий iHTepec особи, у тому

числi зумовлений особистими, сiмейними, лружнiми чи iншими позаслужбовими

стосунками з фiзичними tlи юридичними особами, у тому числi Ti, що виникають у
зв'язку з членством або дiяльнiстю в громадських, полiтичних, релiгiйних чи iнших

органiзачiях;
пряме пiдпорядкування - вiдносини прямоТ органiзацiйноi або правовоI

.-.*ro.Ti пiдлеглоТ особи вiд if керiвника, в тому числi через вирiшення (участь у

вирiшеннi) питань прийняття на робоry, звiльнення з роботи, застосування заохочень,

диъциплiнарних стягнень, надання вказiвок, доручень тощо, контролю за ix виконанням;
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реальний конфлiкт iHTepeciB - суперечнiсть мiж приватним iHTepecoM особи та iT
посадовими чи представницькими повноваженнями, Що вплива€ на об'сктивнiсть або
неупередженiсть прийняття рiшень, або на вчинення чи не вчинення дiй пiд час
виконання зазначених повI{оважень;

уповноваженi субlск,ги у сферi протидii корупцiт - органи прокуратури, органи
внутрiшнiх справ УкраТни, Нацiональне антикорупцiйне бюро Украiни, Нацiональне
аГеНТСТВО З ПИТаНЬ ЗапОбiгання корупцii (даJтi - Нацiональне агентство);

уповноВажена особа посадова особа кП хоР (ОАС), уповноважена в

установленому порядку на виконання функцiй Уповноваженоi особи згiдно iз Законом
УкраТни пПро запобiгання корупцiТ> (Уповноважений з антикорупцiйноТ дiяльностi КП
ХОР <ОАС>);

II. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ, СФВРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОЛО ОСIБ,
ВIДПОВЦАЛЬНИХ :tA РЕАЛIЗАЦIЮ АНТИКОРУПЦIЙНОi ПРОГРАМИ

1. Антикорупцiйна програма с комплексом правил, стандартiв i процедур щодо
виявлення, протидii та запсlбiгання корупцiТ у дiяльностi КП ХОР (ОАС).
2. Антикорупцiйна програма встановлюе стандарти та вимоги не нижчi, нiж передбаченi
Законом Украiни "Про запобiгання корупцii" (далi - Закон) та Типовою
антикорупцiЙною програмою, затвердженою рiшенням Нацiонального агентства з

питань запобiгання корупцiТ.
3. Термiни в Антикорупцiйнiй програмi вживаються у значеннях, наведених в Законi.
4. Антикорупцiйну програму затверджено наказом директора КП ХОР (ОАС) пiсля if
обговорення з працiвниками i цосадовими особами ЮридичноТ особи.
5. Текст АнтикорупrriйноТ програми перебувае у постiйному вiдкритому досryпi для
працiвникiв, посадових осiб КП ХОР кОАС>, а також для if дiлових партнерiв на сайтi
пiдприемства - oas.kharkov.ua
6. Антикорупцiйна програма с обов'язковою для виконання yciMa працiвниками КП ХОР
(ОАС), включаючи керiвника, завiдувачiв вiддiлiв, завiдувачiв аптечних закладiв та
складу.
7. Антикорупцiйна програма також застосовусться КП ХОР (OACD у if правовiдносинах
iз дiловими партнерами, у тому числi органами державноi влади та органами мiсцевого
самоврядування.
8. Здiйснення заходiв щодо виконання (реалiзацii) АнтикорупцiйноI програми в межах

cBoii повноважень провадять:
1) директор КП ХОР (ОАС) (далi - керiвник);
2) посадова особа КП ХОР (ОАС)), вiдповiдальна за реалiзацiю АнтикорупцiЙноi
програми (далi - Уповноважений), правовий статус якоТ визначаеться Законом i

Антикорупцiйною програм ою;
3) посаловi особи КП ХОР кОАС> Bcix piBHiB та iншi працiвники КП ХОР (ОАС) (ДаЛi

- працiвники).

пI. пЕрЕлIк днтикорупцIйних здходIв у дlяльностI
кП хоР (ОАС>>

1. Юридична особа забезпечус розробку та вжиття заходiв, якi е необхiдними

достатнiМ и для заПобiгання, виявлення i протидiТ корупuii у своiй дiяльностi.



2. Антикорупцiйнi заходи включають:
- перiодичну оцiнку корупцiйних ризикiв у лiяльностi КП ХоР <оАС>;
- антикорупцiйнi стандарти i процедури у дiяльностi КП ХОР (ОАС)).

Iv. пЕрIодичнА оцIнкА корупцlЙних ризикIв у
ДIЯЛЬНОСТI КП ХОР (ОАС>

1. КП ХОР (ОАС) не менше одного разу на piK здiйснюе внутрiшню оцiнку
корупцiйних ризикiв у своiй дiяльностi.

2. Корупцiйним ризиком с обrрунтована ймовiрнiсть настання подiТ корупцiйного чи
пов'язаного з корупцiею правопорушення або порушення вимог АнтикорупцiйноТ
програми.

З. Оцiнка корупцiйних ризикiв в КП ХОР (ОАС> проводиться комiсiсю з оцiнки
корупцiйних ризикiв (далi - комiсiя).
Порядок дiяльностi та склад KoMicii затверджуються керiвником.
До складу KoMiciT входят], Уповноважений (голова KoMiciT), керiвники структурних
пiдроздiлiв (завiдувач вiддiлу отруйних, наркотичних, психотропних лiкарських засобiв

та прекурсорiв, головний бухгалтер, начальник маркетингово-iнформацiйного вiддiлУ,

нач€Lльник вiддiлу збуту, нач€шьник МТВ та старший iнспектор з кадрiв), визначенi

керiвником за погодженням з Уповноваженим.
пiд час проведення оцiнки корупцiйних ризикiв за iнiцiативою Уповноваженого до

роботи koMiciT без включеFIня до if складу можуть залучатися iншi працiвники Кп хор
(ОАС>, а також нез€шежнi експерти чи спецiалiсти.
УповноВажений, з метоЮ недопущення конфлiкту iHTepeciB або необ'ективностi у роботi
KoMicii, при розподiлi фун,кцiй мiж членами KoMiciT бере до уваги коЛо ТХ пОСаДОВИХ

обов'язкiв в КП ХоР (оАС).
4. Метою дiяльностi KoM,icii с запобiгання, виявлення i усунення корупцiйних ризикiв

у дiяльностi керiвника та працiвникiв Кп хор (оАс),
5. КорупчiИнi ризики у дiяльностi ЮридичноТ особи подiляються на внутрiшнi та

зовнiшнi.
Внутрiшнi корупчiйнi ризики iдентифiкуються в органiзацiйно-управлiнських,

фiнансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах дiяльностi кп хор
коАС>.
зовнiшнi корупцiйнi ризики iдентифiкуються у дiяльностi дiлових партнерiв, у тому

числi op.u"iB д.р*u""оi влади, органiв мiсцевого самоврядування, з якими кп хор
(оАС) перебувас у дiлових правовiдносинах,

6. за резулururuщ iдцентифiкацiТ корупцiйних ризикiв комiСiеЮ ВiДПОВiДНО ДО

порядку ii дiяльностi здiйснюються Тхнс визначення та опис, класифiкаuiя за

категорiями та видами.
7. За результатами оцiнки корупчiйних ризикiв у дiяльностi Юридичноi особи

комiсiя готус письмовий звiт, що пiдписуеться членами KoMiciT.

Звiт склада€ться за формою i структурою, визначеними в порядку дiяльностi KoMiciT,

звiт за результатайи- оцiнки *ору-riйrr* ризикiв подаеться керiвнику i повинен

мiстити:
- iдентифiкованi корупцiйнi ризики, а також причини, що iх породжують, та умови, що

Тм сприяють;
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- оцiнку виявлених корупцiйних ризикiв;
- ПРОПОЗИЦii ЩОДО Заходiв iз запобiгання, усунення (зменшення) рiвня виявлених
корупцiйних ризикiв.
Текст звiту надасться для ознайомлення працiвникам КП ХОР кОАС>, а також може
бути оприлюднений на веб-сайтi КП ХОР кОАС>.

8. Якщо пiд час заходiв щодо оцiнки корупцiйних ризикiв Уповноважений виявить
факт порушення Антикорупцiйноi програми, вчинення корупцiйного або пов'язаного з

корупцiею правопорушення, BiH iнiцiюс перед керiвником питання проведення
внутрiшнього розслiдування у порядку, передбаченому роздiлом ХVII АнтикорупцiйноТ
програми.

9. КП ХОР (ОАС) не рiдше нiж один раз на три роки повинна проходити зовнiшню
оцiнку корупцiйних ризикiв, яку проводять органiзацii, що надають аудиторськi,
юридичнi чи конс€Lптинговi послуги, або незаJIежнi експерти.

10. За результатами опрацювання звiту внутрiшньоТ таlабо зовнiшньоТ оцiнки
корупцiйних ризикiв керiвrIик, засновники (учасники) вживають необхiдних заходiв для
запобiгання, виявлення i протидiТ корупцiТ у лiяльностi ЮридичноТ особи, у тому числi
шляхом змiни iснуючих антикорупцiйних стандартiв та процедур.

Ч ОПИС АНТИКОРУПЦIИНИХ СТАНДАРТIВ I ПРОЦЕДУР
У ДШЛЬНОСТI КП ХОР (ОАС>

1. З метою формування наJIежного рiвня антикорупцiйноi культури УповноваЖеНИМ

для нових прачiвникiв, а також iнших осiб, якi дiють вiд iMeHi кп хоР (ОАС),
проводитьсЯ обов'язкове вступне ознайомлення iз положеннями Закону,

АнтикорупчiйноТ програми та пов'язаних з нею документiв.
2. Положення щодо обов'язковостi дотримання АнтикорупuiйноТ програми

включаються до правил внутрiшнього трудового розпорядку КП хоР коАС>, положень

про cTpyKTypHi пiдроздiли, Bcix трудових договорiв, а також можуть включатися до

договорiв, якi укладаються КП ХОР (ОАС).
3. Дiловi партнери ЮрлrдичноТ особи обираються згiдно з критерiями, якi базуються

на прозоростi дiяльностi,конкурентностi, якостi ToBapiB, робiт i послуг та надiйностi.

4. kp"r.piT i процедури вiдбору дiлових партнерiв для рiзних сфер дiяльностi Кп
хоР (оАС> розробляе Уповноважений та затверджуе керiвник.

5. Уповноважений проводить антикорупцiйну перевiрку наявних або потенцiйних

дiлових партнерiв кп хоР кОАС>, з метою оцiнки наявностi корупцiйних ризикiв. При

цьому Уповноважений перевiряе, чи мас дiловий партнер репутаuiю суб'екта, дiяльнiсть

якого пов'язана з корупцiею (HaBiTb за вiдсутностi вiдповiдних судових рiшень), та чи

не буле дiловий партнер використовуватися як посередник для передачi TpeTiM особам

(або ллЯ отриманНя вiД TpeTix осiб) неправомiрноТ вигоди.

У разi "..uir"noT рекоменлацiТ Уповноваженого керiвник для продовження або початку

пръ"о"iдносин iз iаким дiловим партнером мас ухвrlJIити обгрунтоване рiшення з цього

питання.
6. кП хоР (одС) (у разi вiдсутностi заборон, встановлених законодавством) може

здiйснюВати внесКи на пцтримКу полiтичних партiй, а також здiйснювати благодiйну

дiяльнiсть лише пiсля висrIовку Уповноваженого про вiдсутнiсть корупцiйних ризикiв,
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Уповноважений ухв€uIю€ висновок протягом
документiв, пов'язаних iз здiйсненням вказаних
направляе його керiвнику.

l0-ти днiв пiсля отримання Bcix
BHecKiB або благодiйноТ дiяльностi, i

БлагодiЙна дiяльНiсть КП хоР коАС> за загапЬним праВилоМ мае здiйснюватися (у разi
вiдсутноСтi заборОн, встанОвлениХ законодавством) лише череЗ благодiйнi органiзацiТ
вiдповiдно до законодавства.

7. Здiйснення благодiйьrоi дiяльностi кп хоР (оАС) не допускасться, якщо:
1) iT здiйснення е умовою укладення буль-якого договору, ухвалення рiшення органом
державноi влади, органом мiсцевого самоврядування або здiйснюеться з метою
отримання переваг у пiдприсмницькiй дiяльностi;
2) ДiЛОвий партнер або орган державноi влади, орган мiсцевого самоврядування
наполягас на здiйсненнi того чи iншого виду благодiйноТ дiяльностi через певну
благодi йну органiзацiю.
Уповноважений веде ре€стр здiйснених КП ХОР (ОАС> BHecKiB на пiдтримку
полiтичних партiй та благодiйноТ дiяльностi. laHi в такому peccTpi пiдлягають
зберiганню не менше нiж 5 poKiB.
Положення про порядок ведення вказаного ресстру затверджуеться керiвником за
поданням Уповноваженого.

8. Для повiдомлення працiвниками КП ХОР (ОАС) про факти порушення
АнтикорупцiйноТ програми, вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю
правопорушень (далi - повi,цомлення) Уповноважений розмiщуе вiдповiдну iнформацiю
на iнформацiйних стендах в примiщеннi КП ХОР (ОАС) та на офiuiйному веб-сайтi КП
ХОР (ОАС>. Така iнформацiя повинна мiстити:
- номер телефону для здiйснення повiдомлень;
- адресу електронноi пошти для здiйснення повiдомлень;
- години прийому особи, яка уповноважена отримувати ycHi та письмовi повiдомлення.
Форма повiдомлення - вiльна.
Уповноважений веде ресстр повiдомлень про факти порушення Антикорупцiйноi
програми або ознак вчинення корупцiйних чи пов'язаних з корупцiсю правопорушень.
Строки i порядок розгляду Уповноваженим повiдомлень про факти порушення
Антикорупчiйноi програми, вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю
правопорушень встановлюються в положеннi, затвердженому керiвником за поданням
уповноваженого,

VI. НОРМИ ПРОФЕСIЙНОI ВТИКИ ПРАЦIВНИКIВ КП ХОР (ОАС)

l. Прачiвники КП ХОР кОАС> пiд час виконання cBoix функцiональних обов'язкiв
зобов'язанi неухильно додержуватися заг€Lпьновизнаних етичних норм поведiнки.

2. Працiвники КП ХОР (ОАС) толерантно i з повагою ставляться до полiтичних
поглядiв, iдеологiчних та релiгiйних переконань iнших осiб, а також зобов'язуЮться не

використовувати своi повноваження в iHTepecax полiтичних партiй таlабо полiтикiв.

З. Прачiвники КП ХОР (ОАС) дiють об'сктивно, незважаючи на особистi iнтереси,

особисте ставлення до будlj-яких осiб, на свот полiтичнi погляди, iдеологiчнi, релiгiйнi
або iншi особистi погляди tIи переконання.

4. Прачiвники кп хоР (оАС) сумлiнно, компетентно, вчасно, результативно l

вiдповiдально виконують функчiональнi обов'язки, рiшенн я та доручення органiв i



посадових осiб, яким вон.и пiдпорядкованi, пiдзвiтнi або пiдконтрольнi, а також не
допускають зловживань т,а неефективного використання коштiв i майна кп хор
коАС>.

5. ПРацiвники КП ХОР кОАС> не розголошують i не використовують в iнший спосiб
конфiденuiйну iнформацiю, що стала iм вiдома у зв'язку з виконанням cBoix
функцiон€ulьних обов'язкiв, KpiM випадкiв, встановлених законом.

6. ПРаЦiВНИКИ КП ХОР (ОАС), незважаючи на особистi iнтереси, утримуються вiд
виконання рiшень чи доручень керiвництва кп хоР (оАС), якщо вони становлять
загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи iHTepecaм окремих громадян,
ЮРИДИчних осiб, державним або суспiльним iHTepecaM або суперечать законодавству.

7. ПРаЦiвники КП ХОР кОАС> самостiйно оцiнюють правомiрнiсть наданих
КерiвницТвом рiшень чи доручень та можливу шкоду, що буле завдана у разi виконання
таких рiшень чи доручень.
У разi отримання Nlя виконання рiшень чи доручень, якi працiвник КП ХОР (ОАС>
вважа€ незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам,
свободам чи iHTepecaм окремих громадян, юридичних осiб, державним або суспiльним
iHTepecaM, BiH повинен негайно в письмовiй формi повiдомити про це безпосереднього
керiвника, або керiвника КП ХОР (ОАС) та Уповноваженого.

ЧII. ПРАВА I ОБОВ,ЯЗКИ КЕРIВНИКА ТА ПРАЦIВНИКIВ
КП ХОР (ОАС> (KpiM Уповноваженого)

l. Керiвник, працiвники та iншi особи, що дiють вiд iMeHi КП ХОР (ОАС> мають
право:
l ) надавати пропозицii щодо удоскон€Lлення Антикорупцiйноi програми;
2) звертатися до Уповноваженого за консультацiями щодо виконання АнтикорупчiйноТ
програми та роз'ясненнями щодо ii'положень.

2. Керiвник та працiвники КП ХОР (ОАС) зобов'язанi:
l ) лотримуватися вiдповiдних вимог Закону, Антикорупцiйноi програми та пов'яЗаних З

нею внутрiшнiх документiв, а також забезпечувати практичну реалiзацiю
Антикорупцi йноi програми ;

2) виконувати своТ безпосерелнi обов'язки з врахуванням iHTepeciB КП ХОР КОАС>;

3) невiдкладно iнформувати Уповноваженого або керiвника Кп хор (оАс) про

випадки порушеНня вимог АнтикорупшiйноТ програми (або про випадки пiдбурювання

до таких дiй), вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень

iншими працiвниками кгI хоР (оАС) або iншими фiзичними або юридичними
особами, з якими кП хоР (оАС) перебувас або планус перебувати у дiлових
вiдносинах;
4) невiдкладно iнформувати в порядку, визначеному Антикорупцiйною програмою, про

виникнення реzLльного, потенцiйного конфлiкту iHTepeciB;

5) утримуватися вiд поведiнки, яка може бути розцiненою як готовнiсть вчинити

корупчiйне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю кп хоР <ОДС>;

6) не вчиняти та не брати участi у вчиненнi корупцiйних правопорушень, пов'язаних з

дiяльнiстю КП ХОР (ОАС).
3. ПрачiвникаМ та керiвнику КП хоР коАС> забороняеться:



l ) використовувати свот с.гrужбовi повноваження або свос становище та пов'язанi з цимможливостi з метою одержання неправомiрноТ вигоди для себе чи iнших осiб;
2) викоРистовувати буль-яке майНо КП хоР коАС> чи його кошти в приватних
iHTepecax;

3) вимагати або отримуваr,и буль-яку матерiальну або нематерiальну вигоду (для себе
ЧИ ДЛЯ бЛИЗЬКИХ ОСiб) У ЗВ'ЯЗКУ iз здiйсненням своiх поauдоr"х обов'яз*ir, ,*u 

"aпередбачена трудовим або iншим договором мiж ними та КП хоР <ОАС>;
4) органiзовувати, бути посередtIиком або особисто здiйснювати буль-якi готiвковi або
безготiвковi платежi чи розрахунки з дiловими партнерами КП xcjP (ОДС), якщо TaKi
платежi чи розрахунки не передбаченi чинним законодавством;
5) впливати прямо або опосередковано на рiшення працiвникiв кп хор (одс) з метою
отримання будь-якоi матерiальнот або нематерiальнот вигоди для себе чи для близьких
осiб, яка не передбаЧена трудОвим абО iншиМ договорОм мiЖ нимИ та КП хоР <ОДС>;
6) вчиняти буль-якi дii, якi прямо або опосередковано пiдбурюють iнших працiвникiв,
керiвника КП хоР (оАС) до порушення вимог Закону чи Антикорупцiйноi'програми.

4. ПiСля звiльнення або iнrпого припинення спiвробiтництва з КП ХОР (ОдС)
особi забороня€ться розголошувати або використовувати в iнший спосiб у cBoix
iHTepecax iнформацiю (конфiденцiйну), яка ст€Lла Тй вiдома у зв'язку з виконанням своТх
ПОВНОВаЖеНЬ, ДОГовiрних зобов'язань, KpiM випадкiв, встановлених законом.

5. Вимагання, прохання, одержання подарункiв для себе чи TpeTix осiб вiд
ЮРИДИЧниХ або фiзичних осiб працiвниками, керiвником КП ХОР (ОДС>
(беЗпОСереДньо або через iнших осiб) у зв'язку iз виконанням cBoix повноважень або
cBoiM сТановищем та пов'язаними з цим можливостями не допускаються.

Працiвники, керiвник можуть приймати подарунки, якi вiдповiдають
Загальновизнаним уявленIlям про гостиннiсть (наприклад, подарунки у виглядi
сувенiрноi продукцiТ, пригощення'rkею та напоями, запрошення на розважальнiзаходи,
вiдшкодування транспортних витрат та проживання в готелi), KpiM випадкiв,
передбачених у пунктi 5 цього роздiлу, якщо BapTicTb таких подарункiв не перевищуе
один прожитковий MiHiMyM для працездатних осiб, встановлений на день прийняггя
подарунка, однор€lзово, а сукупна BapTicTb таких подарункiв, отриманих вiд однiсТ особи
(групи осiб) протягом року, не перевищу€ двох прожиткових MiHiMyMiB, встановлених
для працездатноi особи на 1 сiчня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачене цим пунктом обмеження щодо BapTocTi подарункiв не поширюсться
на подарунки, якi:

- даруються близькими особами;
- одержуються як загаJIьнодоступнi знижки на товари, послуги, загальнодоступнi

виграшi, призи, премiТ, бонуси.
У разi виявлення подарунка, щодо якого icHyc заборона у його одержаннi, у

службовому примiщеннi, а також у разi надходження пропозицiТ подарунка працiвники,
керiвник КП ХОР (ОАС> зобов'язанi невiдкладно, апе не пiзнiше одного робочого дня,
вжити таких заходiв:
1) вiдмовитися вiд пропозицii;
2) за можливостi iдентифiкувати особу, яка зробила пропозицiю;
3) залучити свiдкiв, якщо це можливо, у тому числi з числа працiвникiв ЮридичноТ
особи;
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4) письмово повiдомити про пропозицiю Уповноваженого та безпосереднього керiвника
(за наявностi) або керiвника КП ХОР кОАС>.

ПРО виявЛення майна, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунка
СКЛаДаеТЬся акт, якиЙ пiдписусться особою, яка виявила неправомiрну вигоду або
ПОДаРУнок, та Уповноваженим або ij безпосереднiм керiвником чи керiвником КП ХОР
(оАС).

у разi якщо майно, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунок виявляе
особа, яка е керiвником КП ХОР кОАС> або Уповноваженим, акт про виявлення такого
майна пiдписус ця особа або особа, уповноважена на виконання обов'язкiв керiвника КП
ХОР (ОАС) у разi його вiдсутнсlстi.

6. Працiвники, керiвник, а також особи, якi дiють вiд iMeHi КП ХОР (ОАС),
утримуються вiд пропозицiТ подарункiв державним службовцям, народним депутатам
УкраТни, депутатам мiсцевих рад, ik близьким особам, фактичним або потенцiйним
дiловим партнерам, iх працiвникам або представникам, а також вiд будь-якоi iншоТ
поведiнки, яка може бути розцiненою як готовнiсть вчинити корупцiйне
правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю КП ХОР кОАС>.

Подарунки можуть бути дозволенi у випадках, коли вони вiдповiдають
загаJIьновизнаним уявленням про гостиннiсть i ix BapTicTb не перевищус встановленi
законом розмiри.

Зага_гlьну полiтику КП ХОР (ОАС)) щодо пропозицiй подарункiв вiд iMeHi КП ХОР
кОАС> в рамках загаJIьновизнаних уявлень про гостиннiсть визначас керiвник iз

врахуванням вимог законодавстI}а.

1. Про кожен факт пропозицiI подарунка або отримання подарунка в рамках
заг€шьновизнаних уявлень про гостиннiсть працiвники, керiвник КП хоР коАС>
протягом одного робочого дня письмово повiдомляють Уповноваженого за

встановленою ним формокl.

ИII. ПРЛВА I ОБОВ,ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО

l. Уповноважений кп хор кодс> призначасться керiвником вiдповiдно до

законодавства про працю т,а установчих документiв кп хоР (OACD.

2. Уповноuu*"""п,t може бути фiзична особа, яка здатна за своIми дiловими та

морчLльними якостями, професiйним piBHeM, станом здоров'я виконувати вiдповiднi

обов'язки.
З. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявностi

обставин, визначених частиною третьою cTaTTi 64 Закону.

4. Несумiсною з дiяльнiстю Уповноваженого е робота на посадах, зазначених у

пунктi 1 чаiтинИ першоi cTaTTi 3 Закону, а також будь-яка iнша дiяльнiсть, яка створюс

реальний чи потенцiйний конфлiкт iHTepeciB з дiяльнiстю КП хоР (оАС).
У разi виникнення обставин HecyMicHocTi Уповноважений у дводенний строк з дня

виникнення таких обставин зобовiязаний повiДомити про це керiвника КП хоР (оАС))

з одночасним поданням заяви про розiрвання трудового договору за власною

iнiцiативою.
5. Уповноважений може бути звiльнений з посади достроково у випадках,

перелбачених частиною п'ятою cTaTTi 64 Закону,
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уповноважений може бути звiльнений з посади з iнiцiативи керiвника Кп хор
коАС> за умовИ надання згоди Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцii.
порядок надання такоi згоди затверджено рiшенням Нацiоналrьного агентства з питань
ЗапОбiгання корупцiТ вiд 07 жовтн я 20Iб року N 74, заресстрованим в MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни 28 листопада 2016 року за N 1 542129672.

6. Про звiльнення особи з посади Уповноваженого, керiвник КП ХОР (ОДС))
письмово повiдомляс Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiТ протягом
двох робочих днiв та забезпечус невiдкладне подання новоi кандидатури на вк€вану
посаду.

7. ГОловними завданнями Уповноваженого с пiдготовка, забезпечення реалiзацii та
конТроль за здiЙсненням заходiв щодо запобiгання, протидii i виявлення корупцiТ в КП
ХоР (оАС).

8. Уповноважений реалiзуе своi права i обов'язки безпосередньо. .Що виконання
cBoix функцiй Уповноважений може зЕLлучати (за згодою керiвника) iнших працiвникiв
кП ХоР (оАС>.

9. Здiйснення Уповноваженим своiх функцiй в КП ХОР (ОАС> € незаJIежним.
Втручання у дiяльнiсть Уповноваженого з боку працiвникiв, засновникiв (учасникiв),
керiвника, дiлових партнерiв КП ХОР (ОАС), а також iнших осiб забороня€ться.
Забороня€ться 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 ХОР (ОАС> зобов'язаний:
1) забезпечити Уповноваженому на-пежнi матерiальнi та органiзацiйнi умови працi;
2) сприяти виконанню Уповноваженим функцiй, передбачених Законом та
Антикорупцiйною програм ою;
3) оперативно реаryвати [Ia письмовi та ycHi звернення, пропозицii та рекомендацiI
Уповноваженого, наданi ним в межах реа.lliзацiТ АнтикорупцiйноТ програми;
4) за iнiцiативи Уповноваженого надсилати запити до органiв державноТ влади, органiв
мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ та органiзацiй незzulежно вiд форми
власностi з метою отримання вiл них вiдповiдноi iнформаuiТ та матерiалiв, необхiдних

для виконання покладених на УгIовноваженого завдань.

1 1. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов'язаний:

1) виконувати своi функцiТ об'сктивно i неупереджено;

2) органiзовувати пiдготовку внутрiшнiх документiв кП хоР (оАС) з питанЬ

формування та реалiзачii Антикорупцiйноi програми;
3) розробляти i подавати на зtrгвердження керiвника внутрiшнi документи кп хор
(ОАС>> з питань, передбачених Антикорупцiйною програмою;

4) забезпечувати здiйснення нагляду, контролю та монiторингу за дотриманням

працiвниками, керiвником КП хоР коАС> Закону i Антикорупцiйноi програми;

5) провоДити оцiНку резуЛьтатiВ здiйснеНня захоДiв, передбачених Антикорупuiйною
програмою;
6) забезпечувати пiдготовку звiту про стан виконання Антикорупцiйноi програми;

7) забезпечувати здiйснення спiвпрацi з особами, якi добросовiсно повiдомляють про

можливi факти порушеНня вимоГ Антикорупчiйноi програми, вчинення корупцiйних

або пов'язаних з корупцiсю правопорушень;
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8) забезпечувати пiдготовку та подання керiвнику пропозицiй щодо плану проведення
перевiрок дотримання вимог Ан,гикорупцiйноТ програми;
9) брати участь у проведеннi перевiрок та внутрiшнiх розслiдувань, якi проводяться
згiдно з Антикорупцiйною програмою;
10) брати участь в проведеннi перiодичнот оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi Кп
ХОР кОАС>;
l l) забезпечувати формування i ведення peccTpiB:
- ПРаЦiВНикiв, Притягнутих до вiдповiдальностi за порушення вимог АнтикорупцiйноТ
ПРОГРаМи, Вчинення корупцiйного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з
корупцiсю;
- здiйснення КП ХОР (ОАС) благодiйноi дiяльностi;
- проведених згiдно з Антикорупцiйною програмою антикорупцiйних перевiрок;
- проведених згiдно з Антикорупцiйною програмою внутрiшнiх розслiдувань та
перевiрок;
- повiдомлень про конфлiкт iHTepeciB та про порушення вимог АнтикорупuiйноТ
програми, вчинення корупцiйного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з
корупцiею;
12) органiзовувати i проводити антикорупцiйну перевiрку лiлових партнерiв КП ХОР
<ОАС>;
l З) забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформачiТ та захист працiвникiв, якi повiдомили
про порушення вимог АнтикорупuiйноI програми, вчинення корупшiйного
правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцiею;
l4) надавати керiвнику, працiвникам Юридичноi особи роз'яснення та консультацiТ,
пов'язанi iз застосуванням Антикорупцiйноi програми;
l5) забезпечувати iнформуr}ання громадськостi про здiйснюванi КП ХОР (ОАС) заходи
iз запобiгання корупчii;
16) брати участь у процедурах добору персон€tлу КП ХОР <ОАС>;
l9) забезпечувати взасмодiю i координацiю мiж структурними пiдроздiлами КП ХОР
кОДС> щодо пiдготовки, забезгIечення реалiзацiТ та контролю за здiйсненняМ заходiв

щодо реалiзацii АнтикорупцiйноТ програми;
20) злiйснювати iншi обов'язки, передбаченi Законом, Антикорупцiйною програмою,

трудовим договором.
12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань мае право:

l) отримувати вiд працiвникiв, керiвника кп хоР (оАС) письмовi та ycHi пояснення з

питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числi пiд час

проведення перiодичноi оцiнкrл корупцiйних ризикiв, антикорупцiйних перевiрок

дiлових партнерiв, перевiрt)к, внутрiшнiх розслiдувань та експертизи);

2) отримувати вiд структурних пiдроздiлiв КП хоР (оАС)) iнформаuiю та матерiали

(завiренi копii фiнансових, бухгалтерських та юридичних документiв, внутрiшню

службову *ор..по*rденцiкl) стосовно дiяльностi кП хоР (ОАС>, у тому числi

докуменТи, якi стосуютЬся провеДеннЯ (або участi) закупiвель ToBapiB, робiт або послуг,

у конкурсах тощо
У разi необхiдностi Уповноваженому нада€ться доступ до оригlн€Lлlв документlв,

копii 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
,lз



протягом 10-ти робочих днiв з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони
витребовувалися;
3) отримувати проекти фiнансових, органiзацiйно-розпорядчих документiв, договорiв
для проведення ik перевiрки на предмет наявностi корупцiйних ризикiв;
4) отримувати доступ до склаlIських примiщеньо виробничих примiщень кп хор
(ОАС>, проведення в них контрольних заходiв;
5) отримувати достуП до наявних в КП хоР (оАС) електронних засобiв зберiгання i
ОбРОбКи Даних та у разi необхiдностi вимагати оформлення вiдповiдних даних на
засвiдченому паперовому носii;
6) ЗалУчаТи до виконання cBoix функцiй за згодою керiвника працiвникiв КП ХОР
<ОАС>;
7) iнiцiювати направлення запитiв до органiв державноТ влади, органiв мiсцевого
саМоВрядування, пiдприемств, установ, органiзацiЙ Bcix форм власностi для отримання
вiд них iнформацii та матерiалiв, пов'язаних з дiяльнiстю КП ХОР <ОАС>;
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 реалiзацiТ своТх повноважень та виконання
обов'язкiв згiдно з положеннями АнтикорупцiйноТ програми;
10) здiйснювати iншi права, передбаченi Законом, Антикорупцiйною програмою,
трудовим договором та посадовою iнструкцiею.

Ix. порядок звIтуI}Анtlя уповновАжЕного пЕрЕд кЕрIвником
кп хоР <<оАс>)

l. Уповноважений не рiдше нiж один рzlз на piK в строки та у порядку, визначенi
керiвником, готус звiт прсl результати виконання Антикорупцiйноi програми (да.l,i -

Звiт).
2. Звiт повинен вкJIючати iнформачiю щодо:

1) стану виконання заходiв, визначених Антикорупцiйною програмою;
2) результатiв впровадженFIя 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 н€UIежному виконанню Уповноваженим своiх функuiй,
встановлення дJUI нього необrрунтованих обмежень, випадкiв втручання у його

дiяльнiсть з боку TpeTix осiб;
б) наявних пропозицiй i рекомендацiй.
з. У разi необхiдностi змiст наданого Звiту додатково обговорюеться Уповноваженим iз

керiвником КП ХОР кОАС>.
4. ЭагалЬнi резулЬтатИ виконання АнтикорупчiйноТ програми, зазначенi у пiдпунктах 1,

2 пункту 2 цього розлiлу АнтикорупцiйноТ програми, розмiщуютьсЯ у загалЬномУ

вiдкритому доступi у паперовiй таlабо електроннiй формi, а також на веб-сайтi Кп хор
(оАС>.
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Х. ПОРЯДОК ЗЛЙСНВ_ННЯ НАГЛШУ, КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМАнтикорупцIЙноi прогрАМИ, А тАкож оцIнки рЕзулътдтIв
ЗДIЙСНЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ НЕЮ ЗАХОДIВ

1. Уповноважений здiйсн,юс нагляд i постiйний контроль за дотриманням
прачiвниками, керiвником ЮридичноТ особи Антикорупцiйноi програми.

2. Нагляд i контроль за дотриманцям АнтикорупцiйноТ програми здiйснюються
Уповноваженим у таких формах:
1) розгляд i реагування на повiдомлення про порушення вимог АнтикорупцiйноТ
програми, вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень;
2) здiйснення планових та позапланових перевiрок дiяльностi працiвникiв ЮридичноТ
особи щодо виконання (ресr-гliзацiТ) АнтикорупцiйноТ програми;
З) ПРОВеДеНня експертизрl органiзацiйно-розпорядчих, юридичних, виробничих та
фiнансових документiв, а також ix проектiв.

3. Якщо пiд час здiйснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупцiйноi
ПРОГраМи УповноважениЙ виявить ознаки порушення Антикорупцiйноi програми або
оЗнаки вчинення корупцiiiного або пов'язаного з корупцiсю правопорушення, BiH
iнiцiюс перед керiвником tIитання проведення внутрiшнього розслiдування у порядку,
передбаченому роздiлом XVII Антикорупчiйноi програми.

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

Для здiйснення оцiнкрl Уповноважений мас право отримувати у письмовiй формi
вiдповiдну iнформацiю вi,ц працiвникiв, керiвника КП ХОР кОАС> про результати
реалiзацiТ вiдповiдних заходiв.
Результати оцiнки узаг€Lпьнюються Уповноваженим у письмовому звiтi, який BiH

складас не рiдше нiж раз на шiсть мiсяцiв i передае керiвнику та засновникам
(учасникам). Очiнка проводиться за критерiями, визначеними Уповноваженим.

XI. УМОВИ КОНФIДЕНЦIЙНОСТI IНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО
ПРАЦIВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПОРУШЕНЬ АНТИКОРУПЦIЙНИХ ВИМОГ

l. Працiвникам КП ХОР кОАС> гарантусться конфiденцiйнiсть Тх повiдомлень

керiвнику або Уповноваженому про виявленi ознаки порушень АнтикорУпuiйНОi
програми, корупцiйних чи пов'язаних з корупцiсю правопорушень в дiяльностi iнших
працiвникiв КП ХОР (ОАС>> та повiдомлень про факти пiдбурення працiвникiв КП ХОР
(ОДС) до вчинення корупцiйних чи пов'язаних з корупцiею правоПорУшеНЬ.

2. Повiдомлення про вияв:rенi ознаки порушень АнтикорупцiйноТ програми, а

також повiдомлення про факти пiдбурення працiвникiв КП хоР (оАС) до вчинення

корупцiЙних чи пов'язаних з корупцiсю правопорушень можуть бути здiйсненi в уснiй
чи письМовiй фоРмi, за допомогою KaHa_lliB зв'язку, визначених у Антикорупцiйнiй
програмi. Повiдомлення також можуть здiйснюватися праuiвниками та посадовими

особами дiлових гrартнерiв КП ХОР (ОАС).
керiвник забезпечуе uiлолобов1, роботу вказаних каналiв зв'язку та Тхнiй захист вiд

зовнiшнього втручання i витоку iнформацiТ.
3. Подання завiдомо неправдивих повiдомлень не допускаеться.
4. Повiдомлення працiвникiв КП хоР коАС> особи про виявлення ознак вчинення

корупцiйних чи пов'язаних з корупцiсю правопорушень можуть бути анонiмними.
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AHoHiMHe повiдомлення про виявлення ознак вчинення корупцiйних чи пов'язаних з
корупцiею правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у
ньому iнформацiя стосует,ься конкретного прачiвника КП ХОР кОАС> або дiлових
партнерiв КП ХОР кОАС> та мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

5. Перевiрку iнформацii, викладеноi в повiдомленнi, здiйснюе Уповноважений, а
якщо повiдомлення стосу€ться дiЙ самого Уповноваженого - працiвник, визначений
засновниками (учасниками) або керiвником.

6. Буль-якi данi, що дають можливiсть iдентифiкувати особу, яка повiдомила
Уповноваженого про факr:и пiдбурення до вчинення корупцiйного або пов'язаного з
корупцiею правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог
АнтикорупrriйноТ програми, вчинення працiвниками чи iншими особами корупцiйних
або пов'язаних з корупцiскl правопорушень, напежать до конфiденцiйноi iнформацii та
охороняються згiдно з законом.
Уповноважений та особи, залученi ним до перевiрки викладеноi у повiдомленнi
iнформачii, не в правi if розголоIхувати.

ХII. ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ПРАЦIВНИКIВ, ЯКI ПОВIДОМИЛИ ШФОРМАЦIЮ
ПРО КОРУПЦIЙНЕ AI;O ПОВ,ЯЗАНЕ З КОРУПЦI€Ю ПРАВОПОРУШВННЯ

1. Керiвник таlабо Упсlвноважений в межах своТх повноважень забезпечують умови
для захисту осiб, якi надак)ть допомогу в запобiганнi, виявленнi та протидiТ корупцii в

КП ХоР коАС>.
2. Iнформацiя про працiвника, який повiдомив про ознаки порушення вимог

ДнтикорупцiйноI програмр1, вияI}лення ознак корупцiйного або пов'язаного з корупцiею
правопорушення (далi - викривач), не може бути розголошена, KpiM випадкiв,

встановлених законом.
3. Викривача не може бути звiльнено чи примушено до звiльнення, притягнуто до

дисциплiнарнот вiдповiдаrIьносr:i чи пiддано з боку керiвництва iншим негативним

заходам впливу (переведе.ння, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова в призначеннi на

вищу посаду, скорочення заробiтнот плати тощо) або загрозi таких заходiв впливу у
зв'язку з повiдомленням ним про порушення вимог антикорупцiйного законодавства

т а/ або вимог АнтикорупцiйноI програми.
4. У разi u"rоф коrrфiденцiйноi iнформацiТ про викривача керiвнИк КП хоР

(одС), Уповноважений за заявою такого працiвника або за власною iнiцiативою

повинен невiдкладно вжити Bcix заходiв для уникнення настання негативних наслiдкiв

для викривача, пов'язаних з таким розголошенням.
5. Заходи для захисту викривача визначаються засновниками

керiвником спiльно з Уповноваженим i впроваджуються за умови
працiвника.

ХIП. ВРЕГУЛЮВДННЯ КОНФЛIКТУ IHTEPECIB В ДIЯЛЬНОСТI
кП хоР (оАс>

1. Прачiвники кп хоР (оАС> зобов'язанi не пiзнiше наступного робочого дня з

дати, *on" дiзналися чи повиннi були дiзнатися про наявнiсть у них реального чи

потенцiйного конфлiкту iH,TepeciB, письмово повiдомляти про це свого безпосереднього

(учасниками) або
письмовоТ згоди
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КеРiВника, не вчиняти дiй та не приймати рiшень в умовах реального конфлiкту
lнTepeclB та вжити заходlв щодо врегулювання ре€tльного або потенцiйного конфлiкту
iHTepeciB.
У разi виникнення реirльного або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у керiвника КП ХОР
(ОАС) BiH письмово повiдомля€] про це Уповноваженого.
У разi виникнення ре€Lльного або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у Уповноваженого
BiH письмово повiдомляе про це керiвника.

2. Безпосереднiй керiвник КП ХОР (ОАС> протягом двох робочих днiв пiсля
отримання повiдомлення про наявнiсть у пiдлеглоТ йому особи ре€rльного чи
потенцiйного конфлiкту iн,гересiв приймас рiшення про спосiб врегулювання конфлiкту
iHTepeciB, про що повiдомляе працiвника.
Безпосереднiй керiвник, якому ст€Lпо вiдомо про конфлiкт iHTepeciB у пiдлеглого йому
працiвника, зобов'язаний вжитI.I передбачених законом заходiв для запобiгання та
вреryлювання конфлiкту iHTepeciB (у тому числi у разi самостiйного виявлення наявного
конфлiкту iHTepeciB у пiдлеглоТ йому особи без здiйснення нею вiдповiдного
повiдомлення).

3. Врегулювання конфлiкту iHTepeciB здiйснюсться за допомогою одного з

нижченаведених заходiв :

l) усунення працiвника вiд виконання завдання, вчинення дlй, прийняття рiшення чи

участi в його прийняттi;
2) встановлення додаткового контролю за виконанням працiвником вiдповiдного
завдання, вчиненням ним певних дiй чи прийнятгя рiшень;
3) обмеження у доступi працiвника до певноТ iнформацiТ;
4) перегляду обсягу функчiонzlльних обов'язкiв працiвника;
5) переведення працiвника на iншrу посаду;
6) звiльнення працiвника.
порядок застосування заходiв врегулювання конфлiкту iHTepeciB та його особливостi

для рiзних категорiй працiвникiв кп хоР (оАС) встановлюються Уповноваженим.
4. Рiшення про врегулювання конфлiкту iHTepeciB у лiяльностi керiвника Кп хор
(ОАС) приймаеться засновниками (учасниками).

5. Прачiвники кп хоР (оАС) можуть самостiЙно вжити заходiв щодо вреryлювання

конфлiкту iHTepeciB шляхом позбавлення вiдповiдного приватного iHTepecy з наданням

пiлтъерлних документiв безпосередньому керiвнику та Уповноваженому. Позбавлення

приватного iHTepecy ма€ вл{кJIючати будь-яку можливiсть його приховування.

XIV. ПОРЯДОК НДДДННЯ ПРАЦIВНИКАМ РОЗ,ЯСНВНЪ ТА КОНСУЛЬТАЦIЙ
УПОВНОВАЖЕНИМ

1. При наявностi питань щодо тлумачення окремих положень АнтикорупuiйноТ

програми керiвник та працiвники кп хор (одс) можуть звернутися до

УповноВаженогО за отриМilнням усного чи письмового роз'яснення,
2. Суть звернення щодо надання роз'яснення чи консультацii викJIадастьсЯ

безпосередньо Уповноваженом},(у визначенi Уповноваженим днi та години особистого

прийому) або шляхом направлення на його iм'я службовоТ ЗаПИСКИ ЧИ НаДiСЛаННЯ На ЙОГО

електроНну адресУ письмового звернення у довiльнiй формi.
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з. УповНоважениЙ нада€ усне роз'яснення пiд час особистого прийому або у
ПИСЬМОВiЙ фОРМi - Не ПiЗНilле нiж протягом |4-тиробочих днiв з дня отримання запиту.
Уповноважений може проlIовжити строк розгляду звернення, аJIе не бiльше нiж на 5-ть
робочих днiв, про що письмово iнформуе особу, яка звернулась за розtясненням.
4. Я*ЩО пiд Час надання роз'яснення Уповноважений виявить ознаки порушення
АнтикорУпцiйноi програми або ознаки вчинення корупцiйного або пов'язаного з
КОРУПЦiСЮ праВопорушення, BiH iнiцiюс перед керiвником питання проведення
внутрiшнього розслiдування у порядку, передбаченому роздiлом XVII АнтикорупцiйноТ
програми.

ХЧ. ПОРЯДОК ПРОВЕДIIННЯ ПЕРIОДИЧНОГО ПЦВИЩЕНШI КВАЛIФIКАЦIr
ПРАЦIВНИКIВ У СФЕРI ЗАПОБIГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУППЦIi В

кП хоР (оАС)>

l. Пiдвищення квалiфiкацiI працiвникiв КП ХОР кОАС> у сферi запобiгання та
виявлення корупцii здiйснюсr,ься з метою надання базових знань з питань
антикорупцiйного законодавства, пiдвищення рiвня виконання вимог Антикорупцiйноi
програми, формування антикорупцiйноi культури, а також виховання нетерпимостi до
корупuiТ.

2. Пiдвищення ква.пiфiкацiI здiйснюсться вiдповiдно до затвердженого керiвником
КП ХОР кОАС> тематичного плану-графiка на кожне пiврiччя, якиiа готу€ться
уповноваженим.

Пiдвищення квztлiфiкачiТ повинно передбачати як заходи для Bcix працiвникiв КП
ХОР (ОАС)), так i oKpeMi заходи для керiвника ЮридичноТ особи.
Тематика та форма заходiв (семiнари, лекцii, практикуми, тренiнги, вебiнари тоrцо) iз
пiдвищення квалiфiкацiТ визначаються Уповноваженим з урахуванням :

1) пропозичiй керiвника, засновникiв (учасникiв), керiвникiв структурних пiдроздiлiв;
2) результатiв оцiнки впровадження заходiв АнтикорупцiйноТ програми;
З) результатiв перiодичноТ оцiнки корупцiйних ризикiв у лiяльностi Юридичноi особи;

4) результатiв внутрiшнiх розслiдувань;
5) звiту Уповноваженого перед засновниками (учасниками).

3. Витрати часу на пiдвишIення квалiфiкачiТ у сферi запобiгання та виявлення

корупцiТ складають не мен_ше встановленого вiдсотку загального обсягу робочогО чаСУ

на пiврiччя.
4. Облiк проведених заходiв iз пiдвищення квалiфiкацii у сферi запобiгання та

виявлення корупцiт, а також облiк присутнiх на заходах здiйснюеться Уповноваженим.

xvl. здстосувАння зАходIв дисциплIнАрноi вIдповцАльносТI.До
ПРДЦIВНИКIВ, ЯКI ПОРУШУЮТЪ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦIИНОI

прогрАми

1. У разi наявностi iнформацii, що свiдчить про ознаки порушення працlвниками

вимог Днтикорупчiйноi програми, здiйснюються TaKi заходи:

1) призначаетьсЯ у встанОвленомУ роздiлоМ хVII АнтикоРупuiйноТ програми порядку

внуiрiшнс розслiдування з метою пiдтвердження чи спростування iнформаuiТ про

ймовiрне порушення;
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2) за наяВностi достатнiх пiдстав за результатами внутрiшнього розслiдування
накладас дисциплiнарне стягнення вiдповiдно до закону.

2. Щисциплiнарнi стягнення накладаються керiвником на працiвникiв Кп хор
(оАС) вiдповiдно до норм: законодавства про працю.

ХЧII. ПОРЯДОК ПРОI}ЕДЕННЯ BHYTPIшHIX РОЗСЛУДУВАНЬ

1.у разi надходження повiдомлення або виявлення ознак порушення
АНТИКОРУПЦiЙНОТ проГрами працiвником КП ХОР (ОДС) або ознак "r""""""працiвнИком КП хоР (оАС)) корупцiйних абО пов'язанИх з корупцiсю правопорушень
уповноважений повiдомляс про це керiвника, який вживас заходiв, передбачених
пунктом 2 цього роздiлу.
У РаЗi наДхоДження повiдомлення або виявлення ознак порушення вимог
АнтикорупцiйноТ програми керiвником або ознак вчинення корупцiйного чи пов'язаного
з корупцiсю правопорушення Уповноважений повiдомляс про це засновникiв
(учасникiв), якi вживають заходiв, передбачених пунктом 2 цього розлiлу.
У разi надходження повiдомлення або виявлення фактiв про вчинення Уповноваженим
корУпцiЙного або пов'язаного з корупцiсю правопорушення, порушення вимог
Антикорупцiйноi програмLt керiвник вживае заходiв, передбачених пунктом 2 цього
роздiлу.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього роздiлу, керiвник зобов'язаний вжити
таких заходiв:
1) протягом 2-х днiв iнiцiювати проведення внутрiшнього розслiдування з метою
пiдтвердження чи спростування iнформацii про ймовiрне порушення АнтикорупuiйноТ
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, якu_lо таке м€Lпо мiсце, а також забезпечити заходи шодо
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 протидiТ

корупчii.
З. Внутрiшне розслiдування проводиться лише у випадках, коли наДана абО

виявлена iнформачiя стосусться конкретних осiб та мiстить фактичнi данi, якi можУть

бути перевiренi.
Внутрiшнс розслiдування пр!Iзначаеться керiвником i здiйснюсться комiСiеЮ.

Порядок проведення внутрiшнiх розслiдувань, якi здiйснюються вiДповiДНО ДО

Антикорупцiйноi програми, затверджусться керiвником.

!,о складу KoMiciT обов'язково включасться Уповноважений, за винятком випадкiв,

коли розслiдування признача€ться за наслiдками виявлення фактiв чи отримання

iнформаrrii прО вчинення Уповноваженим корупцiйного або пов'язаного з корупuiею

правопорушення, порушення вимог днтикорупцiйнот програми.

керiвник
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СтроК проведення розслiдування не повинен перевищувати |4-ти днiв. Матерiагlи
ПРОВеДеНИХ ВНУТРiШнiх розслiдувань зберiгаються в apxiBi 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 корупцii у лволенний строк з дати його накладення.

xvIII. порядок внЕсЕння змIн до АнтикорупцЙноi прогрАми

1. Керiвник КП ХОР (ОАС> забезпечуе органiзацiю механiзмiв зворотного зв'язку
та iншi внутрiшнi процеси, спрямованi на пiдтримку та постiйне вдосконЕLпення
Антикорупцi йноi програми.

2. Змiст АнтикорупцiйноТ програми може бути переглянутий за результатами:
1) звiту про оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi КП ХОР <ОАС>;
2) здiйснення нагляду i коtlтролю за дотриманням АнтикорупцiйноТ програми, а також
оцiнки результатiв здiйснення передбачених нею заходiв;
3) аналiзу практики виконання Уповноваженим своТх посадових обов'язкiв;
4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацiй iз

працiвниками, та керiвником КП ХОР (ОАС), а також з дiловими партнерами КП ХОР
(ОАС) щодо удосконалення Ан,гикорупцiйноi програми.

3. Iнiцiатором внесення змiн до Антикорупцiйноi програми може бути
Уповноважений, керiвник або працiвники КП ХОР кОАС>.

4. Пропозицii щодо внесення змiн до АнтикорупцiйноТ програми подаються
Уповноваженому, який ix вивчае та систематизу€. Раз на piK Уповноважений надас
керiвнику узагальнення пропозицiй щодо внесення змiн до Антикорупцiйноi програми,
якi надiйшли, та нада€ своi рекомендацii щодо Тх врахування або вiдхилення.

5. Керiвник, отримавши вiд Уповноваженого узагальнення пропозицiй щодо
внесення змiн до АнтикорупцiйноТ програми, iнiцiюс проведення ix вiдкритого
обговорення трудовим колективом. У випадках, коли Уповноважений наПоЛЯГае На

TepMiHoBoMy BHeceHHi певних змiн до АнтикорупчiйноТ програми, керiвник У
найкоротший строк, аJIе не пiзнiше 10 днiв з дати надходження таких пропозицiй,
iнiцiюс проведення вiдповiдного обговорення.

6. У результатi схвалення пропозицiй трудовим колективом КП ХОР (ОАС)
керiвник своТм нак€вом затверджуе вiдповiднi змiни до АнтикорупцiйноТ програми, якi

с iT невiд'€мною частиною.
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