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,ЗАТВЕРДЖЕНО

Антикорупщй}и шр огрАмА

вiлпоrвiдаьнiсть; / ф,

. корупuiя - використшrня особою,.зzвначеЕою у частинi 1 статгi 3 Закону Украiни <Про

запобiгання корупчii>, . наданих iй сrгуrкбових повноважень чи пбв'язанrж з ними

мохOIивостей з метою одержашIя Ееправомiрноi'вигоди або прийн,тmя такоi вигоди LIи

шрийнятгя обiцянки/пропоЪичii T4Koi вигоди дrя себе чи iнших осiб або вiдповiдно

обiцянка/ПропозицiЯ чи н4даЕНя IIeпpaвoMipHoi виIодИ особi, зазначенiй у частинi першiй
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cTaTTi 3,цього.Закону, або на ii вимогу iHTrlиM фiзичнипл.чи.юриди(шим особам з MeToIO

схiiлfiти цiо особу:.до протшJравilого,,викФржmецЕя IIадаБих iй'службових повноваженъ чи

ш;:;з'язаптл< з,н{Ф4и моlк.гпавостей;

нешравомiРЕа:-. ВИГОД& _ грошов1 кошти ,ебо iшще майцо, перевам, пiлъги, послуги,

нематерiальнi аюиви, будь-якi iншi вигоди нематерiального tM негрошового характеру,

якi обiцяють, пропонують, надають ебо од9ря{уIотъ без законних на те пiдстав;

шотеЕцiйнийl конфпiкт iтrгересiв - нмвшiоть у особи приватного iHTepecy у сферi, в якiй

воЕа_ BIЖO11Yg:, своi: сrryжбовi чи предOтаýЕнщькi,, повноважеЕнlI, що може впJIинути на

об'ективнiсть чи неупередженiсть"приЙкJIття ttоlо.рiшень, або на вIIиненн;I чи невчиненЕя

дй цiд час виконаЕнrI зазЕачених lloвнФuа}IсOпь;

, пов'язаЕе з коруfiцiеtо . дiянпя, Iцо не мiстить озЕак корупчii а"гrе

встановлевi цим Зшсоном вимоги, заборони та обмежеЕшI, Вчинене особою,

ченоюi уJ,частинi 1 статгi 3 ,Затсону Укршни <Про запобiганЕя корупцiЬ>, за -шсе

Ёuако*о* встановлено кримiнальшу, адмiнiстративну, дисципдiнарну таlабо цивiльно-

ф*приватний iHTepec, - будь-.ялсий майновий чи немайновий iHTepec особи, у ToL{y ,мслi

,*i,

,.;!,.';реа-rьний конфлiкт iпTepeciB - суперечнiсть мiж приватним iптересом особи та ii
-:: сlгглбовими чи представницькими повноваженнями, що впливае на об'ективнiсть або

.,'',..- ПеУП"редженiсть прийrrятгя рiшень, або на вчинення чи невчинення дй пiд час виконанIUI
'',.:, 

ЗаЗНаЧеЕИХ ПОВЕОВаЖеНЬ;

. суб'екти декJIарування - особи, зазЕаченi у rrуrrкгi 1, пiдпу_нктi <а> пуЕкту 2 час,тп:яи

. r,; цgрlооi Закону Укра'iни кПро запобiгаrrrrя корупuii>, iншi особи, якi зобов'язанi подавати

деклараuiю вiдповiдно до цього Закону;

особи, якi перебувають у шлюбi, а також ixHi дiти, У ТОIчry T ислi повнолiтнi,чJIеЕи ciM'i -
батьки, особи, лсi перебрають пiд опiкою i пiкггуванням, iнmi ойби, якi спiльно

про}IýIваютъ, пов'язанi спiлъним побутом,'мають взасмнi Ерава та обов'язки (KpiM осiб,

взаемнi права та обов'язки яких Ее маютъ характеру сiмейних), у томУ ,tlтслi особи, якi

но прожив€lють, апе Ее перебувшотъ у ш-шобi.

вrrчерпний перелiк та опис антикорупцiйних заходiв, стаъдартiв, процедур та
'.. /порядок rx, вйконання (застосуванпя), зокрема порядок /фо*едення перiодичноi

оцiнки корушдiйних ризикiв у пiяль.ностi пiдприемства

посадовим особам пiдприемства забороЕяеться безпосередньо або через iнших осiб

вимагати, прорити, одержувати подарунки для себе ,ш близьких осiб вiд юрид",штих або

- грошовi коIптИ або iшчrе майuо, переваги, пiлъги, посJцли, нематерiальнi

якi надають/одерхgпоть безоплашtо або за цiноrо, ниrltчою мiнiмалъноi ринковоi;

осЬбистими, сiмейними, друхGIiми чи iншими позас.rгужбовими стосуЕками з

чи юридичними особами, у тому числi Ti, що виникають у зв'язкУ з членстВом

i

Ф



@

. /посадоцi особи шiдrриеплотва у ра-зt н,а"4ходх(ення пропqзиrrii щол1 неправомiрllоi

urro* b6r';n upyn**..our*.4rou*цI4 жа привптнi iлrтере,сИ,'ЗОбов?'язацi невiдклiДцо, вжити

1) вiдмовитися Biд п

норми пр о ф eci Гrп oI oTllrc1,1 шр ацiвrrикiв юридичноi о со би

iтrшци пiдприемства пiд ча0 ýикOЕання cBoix сlryжбових повЕовФкень зобов'язанi

Ео додержуватися вимог закO$у та загаJIьновизнанrх етиЕIЕих норм поведirп<и,

ввi"шплвлд,rИ У.СТОСуЕках з грOмадяшаI\4и, керiвниками, колегами I,пIдлегJIими,

особи пiдприеi*отва зобов'язанi при виконаннi своiх службовrх

имуватися полiти,плоi нейтральшоотi, упикати демонстрацii v 0члъ;l1ому виглядi

власЕих. :подiтичких цереконашь або поглядiв, це вIжористовувати стгужбовi

повIIовац*"ншI в i*Tepeoax полiтищrих партiй чи ix осередкiв або окремих полlтикlв;

Iте розгоцопIувати i uо використовувати в iнший спосiб конфiдеrщiйву та iншу

iнформал,iю з обмеженим достуflом, що стаJIа iм вiдома у зв'язку з виконанням своiх

слrужбовшr повноважень та професiйвих обов'язкiв,,лрiм вrтпадкiв, встаЕовлених

законом;

-W
1: ;й;;"йl*о**ня рiшенъ чи доруIеЕь, якi особа, ввu'кае "*"1":y:. т:

,ДУ, Що буле завлаЕа у разi викоЕанIUI таких рlшешко,
UtUlлYдцдgL нч, -

. такими, що становлrtть загрозу охоронюваIIим законом- "рlрт, ,",:_:a_ттл::,

_-Угрш\{увамся,:вiд викоЕанЕJ[ рiшень ,ш доручевъ керiвниIIтва, якщо воЕи суIIеречать

i;,-l, закоЕу, }Iезважаючи Еа rц)иватЕi iнтереси. Посадовi особи пiдприемства са:rrостiйно
--.---
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j,Права, i обов'язки УповIIова}кеног0 як шосадовоi особи, вiдповiдальноi за

ня корупцii, та пiдпорлдrсоваIIих i,roMy праuiвникiв

i'., УповноважеЕий,, як посадова особа, вiдповiдапъЕа за запобiгання корулчii мае Ti ж

црава та обов'язки в сферi запобiгання корупцii, що i керiвник пiдприемства та

в своiй дiяльностi Законом Украiни <Про запобiгання корупuii> та iншими
вними актами антикорупц iйн ого з акон одавств а.

Порядок

Перiодом,
ати перед

'_\

t@

_; ji.-",_:_, . 1:,+,i;.;,, уповноБажений з питань запобiганrтя корупuii зобов'язаний до 10 Iмсла,
,_.. , /:__ -,_-.-_--,-,,:1;.gаСТУпногО Зa, звiтниМ перiодоМ (кварталом), мiсяця повиЕен надати директору
.i,js,=Ti,щrpиeмcTBa в письмовому вигrrядi за своiм пiдrmсом звiт щодо дотримання вимог

,,1-.j.; актrжорупцiйного закоЕодавства на пi.щrриемствi та у разi наявностi повiдомити про
l . викритi факги корупuii.

Порялок здйснення наJIежного Еагляду' коЕтролю та монiторинry за

дотриманЕям, аЕтикорупцйноi програми у дiяльностi rоридичноi особи, а також
оцiнки результатiв,здйснення, передбачеЕих нею заходiв

. ъ/повноважений, задля Еалежного нагJuIду, коЕтролю 'та монiторингу за

дотриманшIм ,антикорупчiйноi процраý{и у лiяльностi пiдприемства, а також оцiнки

результатiв здйснешня передбачених неф заходiв може вимагаý{ надаЕiIя посадовими та

слулсбовiаr,tи особами усних та письмовgк поясненъ з дитаЕь дотримаЕня ними

антикорупцiйноi гц)оцрами, ОТРИIчIУВати буль-якi докуrчtенlи, якi мартъ значеншI дJUI

встановлення фшсту наявностi/вiдсугностi в дiях сrryжбових тпа поёадових осiб ознак

корупuiйного правопорушенЕя. Оцiнку результатiв здiйснення Еалежного
.I

нагляду, конц)оJIю та монiторингу за дотриманяям антикорупцiйноi програми надае

директор п}цrриемств а пiсля розгляду звiту уп овIIоваженого.



Особа, винЕа за розголошýннlI конфiденцiйноi. iнформаuii, несо вiдтrовiда_гiьнiсть

,:.. згцIЕо чинного закоЕодавства.

IIроцедура захисту працiвIIIIкiв, якi
ов'язане з корупцiсIо правопOрушенпя

#i" ' Буль-яка iнформацii'щодо праIIiвника, яwтYх повiдомив iнфорйацiю про корупчiйне

всташовлених закоЕодавством.

У разi розголошеншI конфiденцiйшоi iнформачii про особу, яка повiдомила про

особи, повiязаних з таким розголошеЕнrIм.

,. , Процеryра iнформуваЕItя УповноважеЕого працiвниками про виЕикненЕя
еального, потеrrцirlного конфлiкry iнTepeciB, а також порядок вреryлювання

.ffБиявл ено го, конфл iKry iптер eciB
i'..**',. , Праuiвники пiдприемства ]

1. вживати заходш щодо
конфлiкгу iHTepeciB;

2. ,rоuЙо*п*" не пiзнiше настуrтного робочого дня з моменту, коли особа дiзна.пася

чи повиIfi{а була дiзнатися про ЕшIвЕiстъ у Hei реадьЕого чи потенцiйного

конфлiкry iнTepeciB безuосеренього KepiBrrraKa i

з. ,rе u""rо"и дiй та не приймати рiшеть в умовах реального конфлiкту iHTepeciB;

4. вжити заходiв щодо вреryлювання реаJIьного чи потенцiйного цонфлiкту irrTepeciB.

5. безпосереднiй керiвник особи або директор пiдприсIчtства, до повIIовФкенъ якого

o*"*ni" звiльненНя, iнiцiюВання звi.гЬненнrl з посади протsгом двох робочих днiв
'пiсля оц)имаЕIIя повiдомдення iipo наявнiсть у пiдлеглоi йому особи реаJIьного чи

' - 11loTe*Iйrro"o, конфлiкry iHTepeciB приiтмае рiшенiтя щодо вРегуювання конфпiкгу
iHTepeciB, про що повiдомляе вiдrrовiдну особу;

6. безпосереднiй керiвник або директор пiдприемства до по.вноважень якого належить

звilьнення; iнЩiювшrня звiлъненнll з посади, ЖOIury сfа_гlо вiдомо про конфлiкт
' iHTepeciB пiдлеглоi йому особи, зобов"язаний вжиф'переfiбаченi цmr законом

заходи дтrя запобiгалшя та вреryJIюваЕшI конфлiкry iHTepeciB TaKoi особи; '

7. у р,азi iсrryвання в особи cyMKiBiB щодо нявностi конфfiкгУ iHTepciB вона

io бб ов"яз шта зв ёрнугися з а розв"яз aHEяt{ до територiалъного органу.

Зовнiшнс вреryпюв а}lЕя ко флiкry iнTepciB здiйснюеться шJUIхом :

зобов"язанi:
недопуIценшI виникнення реального, потенцiйного



, .. Порялок проведення iпдивiдуальшого консультування Уповноважепим
пllтallb застосування антrlкорупцiйпих стандартiв та;,,ф'ацiвпикiв rоридичrrоi особи з

Булъ-.шсий спiвробiтник шiдпри€мства мае
отримаЕця писъмовою або ycHoi

гrраво зверкутися до УповновФкеного з

консультачii з тiитань застосуваЕнrI

цiйних стандартiв та процедур.

з метою] отриманЕя письмовоi консультацii спiвробiтник звертаеться до
вzlжеIIото з письмовим заIIитом про наданшI консультацii з гlrтань застосуваIIнII

йirrх стандартiв та шроцедУр, а Уповновахсенrй зобов'язаний протягом 5

.ццiв Еадати вiдповiдь на запит, у разi шеобхiдностi додаткового часу дJuI IIадаЕняI

воi консультацii у ,зв;язку ,зi складнiстю IIитаншI даний строк може буги

,цовжЕий, uulе Ео бiльше HirK на 5 робо,пrх днiв.

fIорядок:проведення перiодичного пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв у сферi

Ёзапобiгапня i протидii корупцii

;,,] Щорi.rrrо, за рiшонrтям дир_еIýора, про:9дп:Ё дrrя суб'ектiв, на яких

'.розпоuсюджуIотъся цоложення даноi Антикорупцiйноi процрами, семiнари, предvlетом
,ko.o бУд" роз'яснення норм АнтикорупцiйноТ програми пiдприемства та
,аЕтикорУпцiйноiо законодавства, задJUI пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв у сферi

запобiгання i гrротилii корупцii.

Про дату проведенЕя ceMiнapy, працiвнrжи повiдомляються особисто пiд розписку за

10 робочих днiв до запланованоi дати заходу

Керiвник пiдприемства зобов'язаний провести ceMiнap, предFlетом якого буле

роз'яснення Еорм Днтикорупцiйноi програми пiдприемства та аЕтикорупцiйного

закоЕодавства, задля пiдвищення ква_гriфiкацii пpauiBrrlIKiB у сферi запобiгання i протидii

корупцi! у разi письмового зверIIенФI про це не менше 50% вiд зага-гrьноi кiлькостi

прачiвникiв пiдприемств а.

ЗастосуваЕня, заходiв днсцишлiнарноi вiдповiдальпоетi лg, прачiвникiв, якi
порушуrоть положенпя антикорупцiйноi програми

З метою виявлення пршIин та умов, що сшрияли вчинен}Iю корупчiйно.о _uOo

пов''язаного з корулцiею правопорушешuI або невиконЕя вимог Закону в iнший спосiб, за

At

е



': Порялок внесенЕIя змiн до антикорупцiйноilпрограми
i 

Yтт,члпа,.гFrтiйноТ ппотт)ами мкП "Хмельницu*одооuur*" вносяться за
',_|, 'Змiни до ,Днтикорупuiйшоi програми MKII "х
'рi-.оrr^п,дф"п,rОра,пiдпрИе*отrа] (паказ) за умовИ поп9редЕього обговор9ння 1rроскту

::. змiн з працiвкиками пiдприемства,

,,*, :Дирекгор,МКП ХмельницъкводокаЕаJI "((
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