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1.1. АнтикоруПцiйна програма с внутрiшнiм документом Iнституту, що визначас
заходи, спрямОванi на дотриМання ЕорМ антикорупцiйного законодавства керiвництвом,
спiвробiтниками Iнституту.

1.2. Антикорупцiйна програма Iнституту розроблена вiдповiдно до Закону Украiни
кПро запобiгання корупцii>, Закону Украiни кПро засади державноi антикорупцiйноi
полiтики в УкраiЪi (Антикорупцiйна стратегiя) на 2014-2О17 роки> та iнших aKTiB
законодавства, що утворюють основу антикорупцiйного законодавства Украiни.

l.З. Антикорупцiйцi заходи програми cKepoBaHi на :

- запобiгання корупцiТ, у тому числi на виявлення ,га усунення причин корупчii
(профiлактику корупцiТ);

- виявлення корупцiйних правопорушень та iнформування про них деря(авних
органiв, уповноважениХ займатисЬ розкриттяМ та розслiдуванням корупцiйних
правопорушень;

- мiнiмiзацiю та усунення наслiдкiв корупцiйних правопорушень.

2. зАгАльнI поло}IшнFIя

OCHOBHI понJ{ття, що використовуються в АнтикорупцйнIй прогрАмI

2.1, !ля uiлей Програми використовуються наступнi ocHoBHi поняття:
антикорупцiйна програма - комплекс правил, стандартiв i процедур щодо

виявлення, протидii та запобiгання корупцii у дiяльностi Iнституту, надмi
антикорупцiйна програма;

корупцiЯ - використаннЯ особами, якi працюють в Iнститутi. наданих iM службових
повновокень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомiрноi
вигоди або прийняття такоi вигоди .tи прийняття обiцянки/пропозицii такоi виголи лJlя
себе чи iнших осiб або вiдповiдно обiцянки/пропозицii чи надання неправомiрноi вигоди
особi, зазначеНiй у частинi першiй cTaTTi 3 Закону Украiни <Про запобiгання корупчiill,
або на ii' вимогу iншим фiзичним чи юридичним особам з метою схилити чю особу ло
протиправного використання наданих iй слуrкбових повнова}кень чи пов'язаних з ними
можливостей;

антикорупцiйна полiтика IнститутУ - дiяльнiсть, (.]керована на створення дiсвоi
системи протидii корупцii;

корупцiйне правопорушення - дiяння, що мiстить ознаки корупцiт, вчинене особою,
зазначеною у частинi першiй cTaTTi 3 Закону Украiни кПро запобiгання корупчiТ>, за яке
законоМ встановленО кримiнальну, адмiнiстративну, дисциплiнарну та./або цивiльно-
правову вiдповiдацьнiсть;

неправомiрна вигода - грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, псlс.;rуги,
HeMaTepia_,TbHi активи, будь-якi iншi вигоди нематерiального чи не грошового характеру.
якi обiцяють, пропонують, надають або олерлtують без законних на те пiдстав;

потенцiйниЙ конфлiкТ iHTepeciB - наявнiстЬ у особИ приватного iHTepecy у сферi, в
якiй вона виконуе свот слуrкбовi чи представницькi повновокення, що може вплинути на
об'сктивнiсть чи неупередя(енiсть прийняття нею рiшень, або на вчинення чи не
вчинення дiй пiд час виконання зазначених повноважень;

подарунок - грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги,



HeMaTepiaJIbHi активи, якi надають/одержують безоплатно або за цiною, нижчою
мiнiмальноi ринковоi;

правопорушення, пов'язане з корупцiею - дiяння, що не мiстить ознак корупцii, але
порушуС встановленi ЗаконоМ УкраiнИ кПро запобiгання корупцii> вимоги, заборони та
обмеження, вчинене особою, зазначеною у частинi першiй cTaTTi З Закону Украiни <Про
запобiганнЯ корупuii>, за яке законОм встановлено кримiнальну, адмiнiстра,гивну,
дисциплiнарну та./або цивiльно-правову вiдповiдальнiсrь;

приватниЙ iHTepec - буль-якиЙ майновиЙ чи немайновиЙ iHTepec особи, у тому числi
зумовлений особистими, сiмейними, Дружнiми чи iншими позаслуrкбовими стосунками з

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

реальний конфлiкт iHTepeciB - суперечнiсть мiж приватним iHTepecoM особи та rl
службовими чи представницькими повноваженнями, що впливас на об'сктивнiсть або
неупередженiсТь прийняття рiшень, або на вчинення чи не вчинення дiй пiд час
виконання зазначених повноважень;

суб'екти декларування - особи, зазначенi у пунктi 1, пiлпунктi "a'l пункту 2 частини
першоi cTaTTi 3 Закону Украiни кПро запобiгання корупцiТ>, iншi особи, якi зобов'язанi
подавати декларацiю вiдповiдно до цього Закону;

члени ciM'i - особи, якi перебувають у шлюбi, а також ixHi дiти, у тому числi
повнолiтнi, батьки, особи, якi перебувають пiд опiкою i пiклуванням, iншi особи, якi
спiльно проrкивають, пов'язанi спiльним побутом, мають взаеплнi права та обов'язки (KpiM
осiб, взасмнi права та обов'язкИ яких не мають характеру сiмейних), у тому числi особи,
якi спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi;

запобiгання корупцii - дiяльнiсть Iнституту щодо реалiзацii антикорупцiйноi
полiтики, скерованоi на виявлеIlня, вивчення, обмеження або усунення явищ! що
породжують корупчiйнi правопорушення або сприяють Тх поширенню;

посадова особа - особа яка постiйнО або тимчасово обiймас посаду в Iнститутi, та
функцii якоi пов'язанi з виконанням органiзацiйно - розпорядчих або адмiнiстративно-
господарських обов'язкiв;

органiзачiйно-розпорядчi обов'язки - обов'язки окремих осiб, що за посадою
здiйснюють керiвництво дiяльнiстю Iнституту, зокрема, директор Iнституту, його
застуI]ники' головниЙ бухгалтер, головниЙ iнженер, керiвникИ структурних пiлроздiлiв
(начальники вiддiлiв, лабораторiй), тощо,

адмiнiстративно-господарськi обов'язки - обов'язки окремих осiб по управлiнню
або розпорядЛtенню майноМ IнститутУ (установлення порядку його зберiгання,
переробки, реалiзацii, забезпечення контролю за цими операцiями тощо), зокрема,
начальники планово-господарських, постачальних, rРiнансових вiддiлiв i слух<б,
завiдувачi складами, лабораторiями, майстернями, тощо.

уповноважений з антикорупцiйноi програми - посадова особа пiдприсмства, що
призначаетьсЯ вiдповiднО до законодавсТва про працЮ !иректороМ Iнституту в порядку
передбаченому ухваленою антикорупцiйною програмою, далi за текстом
уповноваяtений.

2.2. В данiй програмi використовуються юридичнi термiни i поняття, визначенi в
ЗаконаХ УкраiнИ <Про запобiгаНня корупцii> i кПро засади державноi антикорупцiйноi
полiтики в YKpaiHi (Днтикорупцiйна стратегiя) на 2014-20l7 роки>



3. мЕтА АнтиItорупцIЙItоi прогрАми

3.1. Антикорупцiйrrа програма вiдображас пiлтримку Iнститутом антикорупцiйноi
стратегiТ дер)l(ави. шtо п iл t верлrкУс Iься виl(ористанняv етичних станлартiв la лринчипiв
надання публiчноi iнформачii, пiдтримання дiловоi репутацii Iнституту на високому
piBHi.

З.2. Iнстиrут визначас наступнi uiлi:
- мiнiмiзувати ризиl(и втягнення керiвништва та прачiвникiв [нститут1. незалеrтtно вiд
займаноi посади, в корупцiйну дiяльнiсть;
- сформувати у спiвробiтникiв, аспiрантiв, та iнших осiб цiлiсного сдиного
УсВiдомлення та розумiння антикорупцiйноi програми Iнституту про неприйняття
корупцii у будь-яких 'ti виявленнях;
- доводити до вiдома та роз'яснювати ocHoBHi полоя(ення антикору пцiйного
законодавства УItраiни,

4. принципи АIlтикорупцIЙIIоi прогрлми
4.1. !иректор Iнституту. його заступники, керiвники структурниХ пiдроздiлiв

формують етичний стандарт негативного вiдношення до будь-яких проявiв корупrrii,
подаючи приклад власною доброчесною поведiнкою та здiйснюючи ознайомлення з
антикорупцiйним законодавством Bcix спiвробiтникiв установи .

4.2. !иректор Iнституту, його заступники вiдповiдаlоть за органiзацiю Bcix заходiв,
скерованих на реалiзацiю принципiв та вимог антикорупцiйнот програми, включаючи
призначення осiб, вiдповiдальних за розробку антикорупчiйних заходiв. i.x втiлення в
,(иття та контроль за виконанням.

4.З. ПринципИ та виN{огИ антикорупцiйНоТ програми поширюються на посадових
осiб та спiвробiтникiв Iнституту у випадках} коли вiдповiднi обов'язки закрiпленi в
договорах! або безпосередньо передбаченi в законi.

4.4. Створення системи захолiв протидii корупчii rрунтуеться на настчпних
ключових принципах:

4.4,1- Принцип вiдповiдностi роботи Iнституту чинному законодавству i
загал ьнол р ий ня гим Hop\taM.

4,4.2. Вiдповiднiсть реалiзованих антикорупцiйних заходiв Конститучii Украiни,
законодавству Украiни та iншим нормативним правовим актам.

4.4.3. Принцип особистого прикладу керiвництва Iнституту,
КлIочова роль керiвництва Iнституту в cTBopeHHi внутрiшньоi органiзацiйноi

системи запобiгання та протидii корупцii.
4.4.4. Принцип ефективностi антикорупцiйних процедур.

Застосування в дiяльностi Iнституту антикорупцiйних заходiв, якi забезпеччють
простоту реалiзацii i приносять значущий результат.

4.4.5. Принцип вiдповiдальностi та невiдворотностi покарання у вiдповiдностi з
чинним законодавствоN,I

4.4.6. Принчип постiйного контролю та регулярного монiторингу.
Регулярне здiйснення монiторингу ефективностi впроваджених антикорупчiйних

стандартiв i процедур, а тако)( контролю за iх виконанням.



5. суБ,€кти, нА яких поширIо€ться дIя АнтикорупцIЙноi прогрАми

5.1. Суб'ектами, на яких поширюються дiя антикорупцiйноi програми, е
спiвробiтники Iнституту, якi постiйно або тимчасово обiймають посади, пов'язанi з
виконанням органiзацiйно-розпорядчих або адмiнiстративно-господарських обов'язкiв.
чи спецiально уповноваженi особи на виконання таких обов'язкiв, а Tako)t( iншi особи, яrti
не € посадовими або службовими особами а.rе перебуваIоть з Iнститутом у трудових
вiдносинах.

б. АнтикорупцIЙнI зАходи, якI проводить Iнститут пIд чАс
здIЙснЕнпя господАрьскоi дIяльностI

6.1. УловноваЯtеним З антикорупцiйНоi програми Iнституту разом з посадовими
особами структурних пiдроздiлiв розроблюсться конкретний перелiк та опис
антикорупцiйнИх заходiв, якi повиннi реалiзовуватиСя в цiлях запобiгання та протидii
корупцi'i на пiдприемствi.

6.1,1. Аулит дiяльностi Iнституту для виявлення корупшiйних ризикiв (ouiHKa
дiяльностi з точки зору настання неслриятливих наслiдкiв у KoHTeKcTi антикорупuiйного
законодавства).

!ля iлентифiкачiт ризикiв. якi MorkyTb лостати перел Iнститутоr,l внаслiдок
порушення антикорупцiйного законодаВства, керiвництво lнституту на перiодичнiй
ocHoBi маС лроводити ауДит дiяльностi- порялкУ прийнятгя рiшень в сферi. закупiвель
тощо. Результати аудитУ дозволяютЬ виявити зони пiдвищеного ризику i розробити
ефективниЙ план заходiв, направлениЙ на нейтралiзацiю юридичних i комерлiйних
ризикiв. Оцiнка ризикУ - це безперервНий процеС з постiйним зв'язком мiж !ирек,rором,
уповцовая(еним та спiвробiтниками Iнституту.

6.1.2. ПосадовИм особаМ IнститутУ та його спiвробiтникаМ заборонясться залучати
або використовувати посередникiв, партнерiв, агентiв, спiльнi пiдприсмства чи iнших
осiб для вчинення будь-яких дiй, якi суперечать принципам i вилIогам цiсi
антикорупцiйноi програми або нормам застосовного антикорупчiйного законодавства.

6.1.З. IнституТ здiйснюС вибiр контрагентiв для надання йому робiт i посltуг на
пiдставi конкурсУ (ayKuioHy, торгiв, iншиХ способiВ закупiвель). основними принципами
лроведення якого . вiлбiр контрагента за найкрашими конкурентниI\tи цiнами, який
встановлюе:
- аналiз ринку пропонованих послуг;
- рiвноправнiсть, справедливiсть, вiдсутнiсть Дискримiнацiт i без необгрунтованих,
- обмеrr<ень конкуренцii по вiдношенню до контрагентiв;
- чесниЙ i розумниЙ вибiр найбiльш баrканих пропозицiй при комплексному аналiзi
вигод i витрат (насамперед цiни i якостi продукцii);
- цiльове та економiчнО ефективне витрачаннЯ грошовиХ коштiв на придбання ToBapiB,

робiт, послуг та реалiзаuiТ заходiв, спрямованих на скорочення витрат Iнституту;
- вiдсутнiстЬ обмеrкеннЯ допускУ ло участi у закупiвлi шляхом встановлення надмiрних
вимог до контрагента;
- запобiгання корупчiйним проявам, конфлiкту iHTepeciB та iнших зловживань
повноваженнями.

6.1.4, lнституг прагI{е мати дiловi вiдносини з коIl.tрагенгами. що пiдтримlк-llь



вимоги антикорупцiйного законодавства та,/або контрагентами, якi декларують
неприЙняття корупцii.

б.1.5. IнституТ заявляе, що вiдмовляеТься вiд стимулювання будь-яким чином
прачiвникiВ контрагентiв. в тому числi шляхоМ надання грошових сум. поларункiв.
безоплатного виконання на Тх адресу робiт (послуг) та iншими, не перерахованими вище
способами, що ставить працiвника контрагента в певну залелtнiсть i спрямованого на
забезпеченнЯ виконаннЯ цим працiвникОпI будь-яких дiй на користь навчального закладу.

6.1.6, lнституТ докладаС Bcix моrкливих зусиль. шо мiнiмiзуг ризики лiлових
вiдносин з контрагентами, якi можуть бути залученi в корупцiйну дiяльнiсть, а також
надавати взасмllе сприяння для el ичного ведення госполарськоТ дiяльностi та
запобiгання корупuii.

6.1.7. Вiдповiдно До Порушення норм антикорупцiйного законодавства Iнститут i
його контрагенти (партнери) зобов'язанi:
- негайно повiдомляти один одного у письмовiй формi про буль-якi випадки лорушення
антикорупцiйного законодавства;
- чiтко даватИ зрозумiтИ iншим особаМ при здiйсненнi (виконаннi) буль-яких угод
(логоворiв), щодо обов'язку з дотримання антикоруппiйного законодавства.

6.1.8. При виникненнi у Iнституту об'сктивних (лостовiрних) фактiв порушення
контрагентамИ антикорупцiйНого законодавСтва, на адресу такого контрагента (партнера)
направлястьсЯ вiдповiдне повiдомленнЯ з вимогоЮ у TepMiH до l0 днiв надаlи вiлповiднi
роз'яснення. Неподання досгатнiх доказiв С порушенням iстотних умов доl tlвору
(iстотним порушенням), Укладеного мiж Iнститутом та його контрагентом iдае право
IнституrУ розiрватИ такий логовiР в одностороннЬому позасудовому порядку iповнiстю
вiдмовитися вiд виконання логовору), або призупинити його подаrlьше виконання в
односторонньому порядку в якiйсь його частини (частково вiдмовитися вiд виконання
flоговору) шляхом направлення вiдповiдного письмового повiдомлення,

6.2. Розробка i введення спецiальних антикорулцiйних процедур:
- введеннЯ процедурИ iнформування працiвниками дирекцii Iнституту про випадки
схилення ix до ско€ння корупчiйних порушень;
- введення процедури iнформування роботолавuя про iнформачiю. що стаJIо вiдомоtо
праuiвниковi про випадки вчиненнЯ корупцiйних правопорушень iншими працiвниками,
контрагентами пiдприсмства чи iншими особами;

6.3. Навчання та iнформування працiвникiв:
- ознайомлення працiвникiв пiд пiдпис з нормативними документами, що
регламентують питання попередження та протидii корупцii на пiдприсмствi;
- проведення навчальних заходiв з питань профiлактики i протидii корупцii;
- органiзацiя iндивiдуального консультування працiвникiв з питань застосування
(лотримання,1 антикоруп шi йних станлар гiв i процедур:

6.4. Забезпечення вiдповiднОстi системИ внутрiшнього контролю в lнститутi
вимогам антикорупuiйноТ полi гики:
- Bci фiнансовi операцii, якi здiйснюються в Iнститутi, повиннi бути правильно iз
достатнiМ piBHeM деталiзацii вiдобраrrtенi в бухгалтерському облiку, задокументованi i
доступнi для перевiрки;
- перекручення або фальсИфiкацiя бухгалтерськоi звiтностi суворо забороненi i
розцiнюються як правопорушення.

6.5. BciM спiвробiтникам lнститутУ суворо заборолtясться прямо чи



опосередковано, особисто або через посередництво TpeTix осiб брати участь у
корупцiйниХ дiях, пропонуВати, давати, обiцяти, просити i отримувати хабарi або
здiйснювати пла геrlсi для спрошення адмiнiстративних, бюрокра.lичних ta iнших
формальностей в буль-якiй формi, в тому числi, у формi грошових коштiв, цiнностей,
послуг чи iншоi вигоди, будь-яltим особам i вiл будь-яких осiб чи органiзачiй,
включаючи комерчiйнi органiзачiт. органи влади та самоврядування, державних
слуrкбовцiв. приватних компанiй та iх представникiв.

6.6. Подарунки.
6.6.1. Спiвробiтникам Iнституту заборонясться безпосередньо або через iнших

осiб вимагати, просити, олер)t(увати подарунки для себе чи близьких iM осiб вiд
юридичних або фiзичних осiб:

- у зв'язку iз здiйсненням такими особами дiяльностi, пов'язаноiз викоЕанням
свотх посадових обов'язкiв на пiлприсмствi:

- якщо особа, яка даруе, перебувае в пiдпорядкуваннi такоi особи.
6.6.2. Спiвробilники Iнсгитуту. можуть приймати подарунки. якi вiдповiдають

загальновизнаним уявленням про гостиннiсть, KpiM випадкiв, якi зазначенi в п. 6.6.1,
якщо BapTicTb таких подарункiв не перевищус розмiру однiсi мiнiмальноi заробiтноi
платиj встановленоi на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна BapTicTb таких
подарункiв. отриманих з одного д)iерела протягом року, нс перевищус двох прожиткових
MiHiMyMiB. встановлених для працездатноi особи на l сiчня лоточного року.

обмеження щодо BapTocTi поларункiв не поширюсться на подарунки, якi:
- даруються близькими особами;
- одер)l(уютьсЯ яlt загал ьнодоступнi знилtки на товари- послуги. загаль нолосl ул н i

виграшi, призи, преп,IiТ, бонуси.
6.6.З. ПодаруНки, одерrканi посадовими особами Iнституту, як подарунки

Iнституту е власнiстю деря(ави i передаються йому в порядку, визначеному Кабiнетом
MiHicTpiB УкраiЪи.

6.6,4. У випадку прийняття рiшення посадовою особою lнституту на користь
особи, вiд якоi вона чи ii близькi особи отримали пOдарунок, ввах(аеться таким, що
прийнятий в умовах конфлiктi iHTepeciB.

6.6.5. Не допускаються подарунки вiд iMeHi Iнституту, ii спiвробiтникiв та
представникiв TpeTiM особам у виглядi грошових коштiв.

6.6.6. Посадовi особи Iнституту в разi надходження до них пропозицi.i щодо
неправомiрноi вигоди або подарунка, незвокаючи на приватнi iнтереси, зобов'язанi
невiдкладно в)кити таких заходiв:

- вiдмовитися вiд пропозицii;
- за можливосТi iдентифiкувати особу, яка зробила пропозицiю;
- залучити свiдкiв, якщо це можливо, у тому числi з числа працiвникiв;
- письмовО повiдомитИ про пропозицiЮ безпосереднього керiвника (за наявностi)

або уповноваЖеного, спецiально уповновФкених суб'сктiв у сферi протидii корупuiL
Якщо особа, на яку пошиРюютьсЯ обмеження щодо одержання подарункiв,

виявила у своемУ слуrкбовомУ примiценнi чи отримала майно, що може бути
неправомiрною вигодою. або подарунок. вона зобов'язана невiдкладно, але не пiзнiше
одного робочого дня, письмово повiдомити про цей факт свого безпосереднього
керiвника або уповновалtеного.

Про виявленнЯ майна, щО може бутИ неправомiрною вигодою, або подарунка



складаеться акт, яItий пiдписуеться особою, яка виявила неправомiрну вигоду або
подарунок, та iT безпосереднiм керiвником або уповноваженим.

У разi якцО майно, щО мотtе бути неправомiрною вигодою, або подарунок
виявляС керiвниК Iнституту, акт про виявлення майна, що MorKe бути неправомiрною
вигодою, або подарунка пiдписус ця особа та уповноваlкений.

ПредметИ неправомiрноТ вигоди, а також одержанi або виявленi подарунки
зберiгаютьсЯ на пiдприемствi до iх передачi спецiально уповноваженим суб'сктам у сферi
протидii корупцii.

У випалltУ наявностi в посадовоi особи Iнсlитуту clMHiBiB цодо vоrкливосгi
одер}кання нею подарунка, вона мас право письмово звернутися для одержання
консультацii з цього питання до уповновa>кеного або територiального органу
Нацiонмьного агентства, який надае вiдповiдне роз'яснення.

6.7. Взаемодiя з державними службовцями.
6.7.1. КерiвниЦтво lнститутУ не здiйснюс самостiйно або через cBoix працiвникiв

оплату буль-яких витрат (грошову винагороду, позички, послуги, оплату розваг,
вiдпочинку. транспортних витрат та iншi винаrороли) за державних службовчiв та Тх

близьких родичiв (або в ixHix iHTepecax) з метою одержання або збереження переваги для
Iнституту в його дiяльностi.

6.7.2. Працiвники Iнституту самостiйно несуть вiдповiдальнiсть за корупчiйнi
прояви при взаемодiт з державними слуrкбовцями вiдповiдно до чинного законодавства
УкраiЪи.

7, норми проФЕсIЙноi Етики спIвроБIтникIв Iнституту

7.1. Пiд час виконання посадових обов'язкiв, працiвники Iнституту зобов'язанi
додержуватися норм:

- при виконаннi своiх повнова)кенЬ прачiвники Iнституту зобов'язанi дбайливо
(рацiонально, ефективнО та економно) використовувати матерiальнi та фiнансовi
ресурси, якi iM дорученi;

- праuiвники Iнсlи,lуту повиннi прийпtати рiшення в рамках свогт визначеноi
компетенцii та доручень на ocHoBi наявноi вiдповiдноi iнформацiТ, незалежно вiд cBoix
власних iHTepeciB та виключно в iHTepecax Iнституту;

- Bci заяви, зробленi працiвниками Iнституту вiд iMeHi Iнституту, повиннi бути
правдивими та вичерпними.

8. оБов,язки прАцIвIIикIв Iнституту у зв,язку Iз зАпоБIгАtlIUIм I
протидI€Iо корупцIi

8.1. обов'язки працiвникiв lнституту, пов'язаних iз запобiганням та протидiсю
корупцii:

- утримуватися вiд вчинення i (або) участi у вчиненнi корупцiйних правопоруш9нь
в iHTepecax або вiд iMeHi Iнституту;

- утримуватися вiд поведiнки, яка може бути витлумаченою оточуючими як
готовнiсть вчинити або брати участь У cKocHHi корупцiйного правопорушення в
iHTepecax або вiд iMeHi Iнсти.lуr.у;

- негайно iнформувати безпосереднього керiвника, особу вiдповiдаJIьну за



дотримання антикорупцiйноi програми - уповноваженого або керiвництво про випадки
вiдмiнювання працiвника до вчинення корупцiйних правопорушень;

- негайно iнформувати безпосереднього керiвника або особу, вiдповiдальну за
дотримання антикорупцiйноi програми - уповноваженого або керiвництво про випадки
вчинення корупцiйних правопорушень iншими працiвниttами, контрагентами чи iншими
особами. про що стало вiдомоtо прачiвниковil

- повiдомити безпосереднього керiвника або особу вiдповiдальну за дотримання
антикорупцiйноi програми - уповнова}кеного про моrкливiсть виникнення або виниклому

у прачiвн и ка конфлiктi iHTepeciB.

9. прАвовиЙ стАтус, прАвА I оБов,язки уповIловюкЕного, як осоБи,
ВIДПОВЦАЛЬНОi ЗА ЗАПОБIГЛННЯ КОРУПЦIi

9. 1. Правовий статус уповноваженого.
9. 1 .1 . Уповноважений призначасться наказом .Щиректора Iнституту.
9.1.2. Уповноваженим може бути фiзична особа, не молодша тридцяти poKiB, яка

здатна за своiми дiловими та моральними якостями, професiйним piBHeM, станом
здоров'я виконувати вiдповiднi обов'язки.

9.1.3. Не можна призначати уповноваженою особою працiвника, який:
- мае непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимiсть;
- за рiшенням суду визнана недiсздатною чи дiсздатнiсть якоi обмежена;
- звiльнена з посад у державних органах, органах пtiсцевого самоврядування за

порушення присяги або у зв'язку з вчиненням корупцiйного правопорушення чи
п равопорушен ня. пов'язаного з корупuiсю:

9.1,4. Несумiсною з дiяльнiстю уповнова)l(еного с робота на посадах" зазначених у
пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першоi cTaTTi 3 Закону Украiни кПро
запобiгання корупчiТu- а ]aкo)l( буль-яка illша :iяльнiсlь. яка створюг реальний чи
потенцiйний конфлiкт iHTepeciB з дiяльнiстю юридичноi особи,

9.1,5. Уповноважений може бути звiльнений вiд обов'язкiв достроково в разi:
- розiрвання трудового договору за iнiцiативи у повновarltеного;
- розiрвання трудового договору з iнiцiативи !иректора Iнституту;
- неможливостi виконувати своi повноваження за станом здоров'я вiдповiдно до

висновку медичноi KoMiciT. rцо створю€ться за рiшенням спецiально уповноваженого
центраJIьногО органу виконаВчоi влади, шо реалiзуС державну полiтику у сферi охорони
здоров'я;

- набрання законнот сили рiшенням суду про визнання його недiсздатним або
обмеження його цивiльнот дiсздатностi, визнання його безвiсно вiдсутнiм чи оголошення
його померлим;

- набрання законноj сили обвинувальним вироком сулу щодо нього,
- cMepTi.

9.2. Уповноважений пiдпорядкований та пiдзвiтнiй лише !иректору Iнституту.
9.3, Права i обов'язки уповноваженого.
9.3. 1 . Уповноважений пiд час виконання покладених на нього завдань мас права та

обов'язки:
- отримувати iнформацiю вiд фiзичних та юридичЕих осiб про порушення вимог

чинного законодавства У сферi боротьби з корупчiею, проводити за власною iнiцiативою



перевiрку можливих фактiв порушення вказаних виN,Iог;

- проводитИ перевiркИ органiзацii роботи iз запобiгання i виявлення корупцii в
структурних пiдроздiлах Iнституту;

- здiйснlоваtи vонiторинг та контроль за виl(онанням akTiB законодавсtва з
питань етичноi поведiнки, запобiганнЯ та врегулюванНя конфлiктУ iHTepeciB у дiяльностi
спiвробiтникiв Iнституту;

- отримувати вiд працiвникiв Iнституту письмовi пояснення з приводу обставин, що
можуть свiдчити про порушення правил етичноi поведiнки, запобiгання та врегулювання
конфлiкту iHTepeciB, iнших вимог та обмеrкень, передбачених чинним законодавством та
антикорупцiйною програмою;

- iнiцiювати проведення службового розслiдування, вrкити заходiв щодо
притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у вчиненнi корупчiйних або пов'язаних з
корупцiсю правопорушень;

- раз на piK (в першiй декадi грулня) пiдготувати та надати !иректоровi Iнституту
звiт щодо реалiзацiт засад антикорупцiйноi програми;

- здiйснювати спiвпрацю iз особами, якi добросовiсно повiдомляють про мохtливi
факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень;

- в)I(иватИ заходiв шодО правовогО та iншогО захистУ осiб. якi добросовiсно
повiдомляють про молtливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiею
правопорушень;

У випадкУ виявленнЯ ознак корупцiйного або пов'язаного з коруплiею
правопорушення або отримання повiдомлення про корупцiйне порушення,
уповноважений iнiцiюс проведення слутtбового розслiдування. Отриманi в ходi
розслiдування матерiали уповновалtений доповiдае flиректору Iнституту, який вживас
заходiв щодо притягнення винних осiб до дисциплiнарнот вiдповiдальностi, а у випадках
виявленнЯ ознак кримiнального або адмiнiстративного правопорушення також iнформус
спецiально уповноважених суб'сктiв у ct|2epi протидii корупцiI.

r0. монIторинг тА коIлтроль зА дотримАн[Iям
лнтикорупцIЙноi прогрАми

10.1. У зв'язкУ з можливоЮ змiною В часi корупцiйних ризикiв та iнших факторiв,
що впливають на господарську лiяльнiсть lнституту, Iнститут здiйснюс монiторинг
впроваджених адекватних заходiв щодо запобiгання корупцii, контролюе ix дотримання.
а при необхiлностi переглядае та вдосконilлюс iх.

l 1. УМОВИ КОНФЕДИЦIЙНОСТI IНФОРМУВАtIНЯ УПОВНОВАЖЕ[IОГО
прАцIвникАми про ФАкти пIдБурЕння iхдо вчинвння

КОРУПЦIИНОГО ПРАВОПОРУШЕI{НЯ АБО ПРО ВLIИНЕI.II IНШИМИ
ПРЛЦIВНИКАМИ LIИ ОСОБАМИ КОРУПЦIЙНИХ АБО ПОВЯЗАНИХ З

КОРУПЦIеIО ПРАВОПОРУШЕНЬ. ЗАХИСТ ПРАЦIВНИКIВ, ЯКI НАДАIОТЬ
ДОПОМОГУ В ЗАПОБIГА}IНI I ПРОТШIi КОРУПЦIi

11.1. Iнститут вимагае вiд cBoix працiвникiв дотримання цiеI антикорупцiйноi
програми, iнформуючи ix про клtочовi приIIципи! вимоги та сапкцii за порушення.

11.2. В Iнститутi органiзовуються безпечнi, коrrфiденцiйнi i доступнi засоби



iнформування керiвництва Iнституту, уповноваженого (письмова заява на iм'я Щиректораабо уповноваrкеного або особисте звернення; повiдомлення телефоном або
факсимiльногО зв'язку; електрОнна пошта та iнше) прО факти хабарниЧrва з боку осiб, якi
надаютЬ послугИ в iHTepecax комерцiйноi органiзацii або вiд .rT iMeHi. На адресу
,Щиректора IнститутУ або уповноваженого можуть надходити пропозицii щодо
полiпшення антикорупцiйних заходiв i контролю. а TaKo)I( запити з боку прачiвникiв i
TpeTix осiб,

11.3. В Iнститутi проводиться навчання з питань доброчесного повiдомлення про
факти корупцii, зокрема:

- регулярне проведення iнформачiйних кампанiй, спрямованих на формування
психологiчноi установки У пРацiвникiв щодо несприйняття корупцii як способу
розв'язання проблеми;

- пiдвищення рiвня правовоi свiдомостi працiвникiв, зокрема, в частинi обiзнаностi
щодо c'oix прав та свобод, механiзму ix реалiзаuii, конфiденцiйностi та правових
способiв захисту викривачiв;

- роз'яснення найбiльш ва}Ifiивих антикорупцiйних заходiв, rцо здiйснюкlться в
дерrкавi, положень законодавства про запобiгання корупцii, зокрема, в частинi
визначення видiв та форм корупцiйноi поведiнки;

- системне запровадження проведення ocBiTHix заходiв щодо моделей повелiнки у
тих чи iнших ситуацiях з можливими корупцiйними ризиками.

1 1.4. В Iнститутi запровад>lсуються умови конфiденцiйностi, а саме:
- iнформацiЯ про викривача (особа, яка нада€ допомогу в запобiганнi i протидii

корупцiТ) може бути розголошена лише за його згодою, KpiM випадкiв, встаноtsлених
законом;

- повiдомлення про порушення вимог Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>
може бути здiйснене спiвробiтником Iнституту без зазначення авторства (aHoHiMHo);

- конфiденцiйЕими визнаюТься Bci вiдомостi щодо викривачiв та корулцiйних
проявiв посадових осiб, отрипланi вiд працiвникiв Iнституту чи iнших осiб;

- розгляд повiдомлень про корупuiйнi прояви посадових осiб, здiйснюеrься з
урахуванням положень ст. 53 Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>;

- aHoHiMHe повiдомлення про порушення вимог Закону Украiни кПро запобiгання
корупцii> пiдлягас розгляду, якщо наведена у ньому iнфорпrацiя стосуеться конкретноТ
особи, мiстить фактичнi данi, якi мох(уть бути перевiренi;

- aHoHiMHe повiдомленнЯ про порушення вимог Закону Украiни <Про запобiгання
корупцii> пiдлягае перевiрui у TepMiH не бiльше п'ятнадцяти днiв вiд дня його
отримання.

особи, якi надають допомогу в запобiганнi i протидii корупцii, перебувають пiд
захистом дер)Itави. За наявностi загрози життю, житлу, зДоров'ю та майну осiб. якi
надають допомогу в запобiганнi i протидiТ корупцii, або ix близьких осiб, у зв'язку iз
здiйсненим повiдомленням про порушення вимог Закону <про запобiгання корупцii> та
цiеТ антикоруПчiйноi програми, правоохоронними органами до них мояtуть бути
застосованi правовi, органiзачiйно-технiчнi та iншi спрямоваIri на захист вiд
протиправних посягань заходи, передбаченi Законом Укратни ''про забезпечення безпеки
осiб. якi беруть участь у ltримiнальнопtу судочинствi''.

особа абО член iT ciM'T не мо}ке бути звiльнена чи примушена до звiльнення,
притягнута до дисциплiнаРноТ вiдповiдалЬностi чИ пiддана з боку керiвництва Iнс.r.итуту



негативниМ заходаМ впливу (переВедеЕня, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова в

призначеннi на вищу посаду, скърочення заробiтноi плати тоцо) або загрозi таких

заходiв впливУ у зв'язкУ з повiдомленНям нею про порушення вимог Закону <Про

запобiгання корупuii> та цiеi антикорупцiйноi програми iншою особою,

у разi пiдтверлження викладеноi у повiдомленнi iнформачii про поруш_ення вимог

закону кпро запобiгання корупцii> та цiсi антикорупчiйноi програми керlвництво

Iнституту вживас заходi" *ооо припинення виявленого порушення, усуненяя його

наслiдкiв та притягнення виrrних осiб до дисциплiнарноi вiдповiдаль,*:,: 
_i.: 

випадках

виявлення ознак кримiнального або адмiнiстративного правопорушення також iнформус

спецiально уповновarкених суб'ектiв у сферi протидii корупuiТ,

керiвничтво iнституту у разi виявлення корупчiйного або пов'язаного з корупцl€ю

правопорушення чи одержання iнформачii про вчинення такого правоп::I,,пп"

працiвниками пiдприсмства зобов'язане у межах своIх повновахrень ужити заходlв шодо

припинення такого правоlIорушення та негайно письмово повiдомити про його вчиненЕя

..,"цi-uпо уповноваякений суб'ект у сферi протилii корупчii,

12. IнФормувлнIlя уповtIовлжЕного прлцIвникАми пIдпри€мствл

ПРО ВИНИКНЕННJI РЕАЛЬНОГО, ПОТЕНЦIЙНОГО КОНФЛIКТУ IHTEPECIB,

ПОРЯДОК ВРЕГУЛIОВА}IIUI ВИ,IВЛЕ}IОГО КОНФЛIКТУ II-ITEPECIB

12.1. Спiвробiтники Iнституту при виникненнi реального або потенцiйного

конфлiкту iHrepeciu повiдомлятоть не пiзнiше наступного робочого дпя з моменту, коли

дiзналася або повиннi були дiзнатися про наявнiсть у них реального_аOо 1111uitного
конфлiкту iHTepeciB уповноважену особу, не вчиняють дiй та не приймають рlItIення в

y*ouu* рa-uпого конфлiкту iHTepeciB та вживають заходiв щодо врегулювання

р"-опоaоабопотенцiйногоконфлiктУiНТеРеСiВ,,___L_:_._.,:.,___А/.
12.2.ЗаходизовнiшньоготасамостiйногоВрегУЛlоВанняконфлiктуiнтересtв
12.2. 1. Зовнiшнс врегулювання конфлiкту iHTepeciB здiйснюсться шляхом:

- усунення особи вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рlпlення чи

участi в йо.о прrй"",,i в умовах реального,lи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB;

- застосування зовнiшнього контролю за виконанням особою вiдповiдного

завдання, вчиненням нею певних дiй або прийняття рiшены

- обмеrкення доступу особи до певноi iнформачii;

- перегляду обсягу службових повновarкень особи;

- переведення особи на iншу посаду;

- звiльнення особи,

12.2.2. Самостiйне врегулювання конфлiкту iHTepeciB спiвробiтниками Iнституту

здiйснюсться шляхом позбавлення вiдповiдного приватного iHTepecy з наданням

пiдтвердrкуючих це документiв Уповноваженiй особi,



1З. ПРОВЕДЕННЯ ШДИВIДУАЛЬIlОГО КОНСУЛЬТУВАI-IIUI
УПОВtIОВАЖЕНИМ СПIВРОБIТI-IИКIВ IНСТИТУТУ З ПИТАНIUI

АнтикорупшЙних стАндАртIв тА процЕдур, провЕдЕннrI
ПIДВИIIIЕННЯ КВЛЛIФIКАЦII ПРАЦIВНИКIВ У СФЕРI ЗАПОБIГАНIUI I

протидIi корупцIi

13.1. Спiвробiтники Iнституту можуть звернутися у робочий час до уповноваженоi
особи або надiслати на адресу уповновалtеноi особи письмовий запит щодо надання

роз'яснення та консультацiйноi допомоги з питань запобiгання та врегулювання
конфлiктiв iHTepeciB, запобiгання та виявлення корупцii на пiдприсмствi.

13.2. .Щля формування на-JIе)кного рiвня антикорупцiйно'i культури з новими
працiвниками проводиться вступний iHcTpyKTarK з цiсi алtтикорупцiйноi програми i

пов'язаних з нею документiв, а для дiючих працiвникiв пiдпри€мства проводяться
лерiоличнi iнформачiйнi захоли.

l3.З..Щотримання працiвниками Iнституту принципiв i вимог цiеТ антикорупцiйноi
програми враховуеться при формуваннi кадрового резерву для висунення на вищi
посади, а такоя( при накладеннi дисципл;нарних стягнень.

l 3.4 Iнформування та навчання.
l3.4.1. Пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв Iнституту здiйснюеться з метою

формування у прачiвникiв базових знань З питань антикорупцiйного законодаtsсrва,
подоланнЯ правовогО нiгiлiзмУ i пiдвишення правовоТ к)льтури прашiвникiв
пiдприсмства.

l3.4.2. Iнститут сприя€ пiдвищенню рiвня антикорупцiйноi культури шляхом
iнформування та систематиЧного навчання працiвникiв з метою пiлтримки Тх

обiзнаностi у питанняХ антикорупцiйноi полiтики компанii та оволодiння ними
способами i прийомами застосування антикорупцiйноi полiтики на практицi.

14. в}киття зАходIв рвАгувАн}Iя щодо виявлвних ФАктIв
КОРУПЦIЙНИХ АБО ПОВ,ЯЗАI{ИХ З КОРУПЦI€IО ПРАВОПОРУШЕ[IЬ В

yCTAHoBI

14.1. Вiдповiдальнiсть за невиконання (нена,'tежне виконання) антикорупцiйноi
програми.

14.1.1. Керiвництво та спiвробiтники Bcix структурних пiдроздiлiв lнсr,иrу,t,у,
незалежно вiд займаноi посади, несуть вiдповiдальнiсть, передбачену чинним
законодавством Украiни, за дотримання принципiв i вимог цiсi антикорупцiйноi
програми, а також Закону Украiни кПро запобiгання корупцiТ> також за дii
(безлiяльнiсть) пiдлеглих iм осiб, що порушують цi принципи i вимоги.

14.1.2. особи, виннi в порушеннi вимог цiеi антикорупцiйноТ програми, а також
Закону Украiни кПро засади запобiгання корупцii) можуть бути притягнутi до
лисциплiнарноi, адмiнiстративноi, цивiльно-правовоi або кримiнальноi вiдповiдальностi
за iнiцiативоЮ !иректора Iнституту, правоохоронних органiв чи iнших осiб у порядку та
на пiдставах, передбачених законодавством УкраiLни, спецiальними нормативними
актами та трудовими договорами.

l4.1,з. lнстиlут заявляс про те- шо )l(оден спiвробiтник не буле пiлланий санкцiям
(у тому числi звiльнений, знижений на посадi, позбавлений премii), якщо BiH повiдомив



про факт корупцii, вiдмовився дати або отримати хабар, здiйснити пiдкуп, надати

посередн и цтво в хабарниuтвi.
14.1.4. Особа, яка вчинила корупцiйне правопорушення або правопорушення,

пов'язане з корупцiсю, однак оудом не застосовано до неi покарання або не накладено на

Hei стягнення у видi позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною

дiяльнiстю, пов'язаними з виконанням функчiй дер}кави або мiсцевого самоврядування,

або ]акою. шо прирiвнюсться до цiсТ дiяльностi. пiдлягас притягненнIо до

дисчиплiнарноТ вiдповiдальностj.
l4.1.5. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчинеЕнIо корупчiйного

або пов'язаного з корупцiею правопорушення або невиконанню вимог антикорупцiйноi
програми, а такоr( Закону УкраiЪи <Про запобiгання корупцii> в iнший спосiб, рiшенням
!иректора Iнститlту, вiдносно особи яка вчинила таке правопорушення, проводиться

слуrкбове розслiдування.
14.1.6. Особа. щодо якоi складено лротокол про алviнiстративне правопорушення.

пов'язане з корупчiею, якщо iнше не передбачено Конституцiсю i законами Украiни,
моя<е бути вiдсторонена вiд виttонання посадових обов'язкiв за рiшенням керiвника
lнституту до закiнчення розгляду справи судом.

|4,1.7. У разi закриття провадження у справi про алмiнiстративне
правопорушення, пов'язане з корупчiсю. у зв'язку з вiдсутнiстю подiТ або складу
адмiнiстративного правопорушення вiдстороненiй вiд виконання посадових обов'язкiв
вiдшкодовуеться середнiй заробiток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким
вiдстороненням.

14.2. Спiвпраця з правоохоронними органами у сферi протилii корупцii.
14.2.1. Спiвпраця з правоохоронними органами € ва)Iшивим показником дiйсноi

прихильностi Iнституту декларованим антикорупцiйним стандартам поведiнки. Дане
спiвробiтництво MorKe здiйснюватися в рiзних формах:
- необхiдно повiдомляти у вiлповiлнi правоохороннi органи про випадки вчинення

корупчiйних правопорушень- про якi стало вiдомоi
-надання сприяння уповноваженим представникам контрольно-наглядових i
правоохоронних органiв при проведеннi ними iнспекцiйних перевiрок дiяльносr i

лiдприсмства з питань запобiгання та протидii корупuii;
- надання сприяння уповновФкеним представникам правоохоронних органiв при

проведеннi заходiв по припиненню або розслiдування корупчiйних злочинiв, вклю!tаючи
оперативно-розшуковi заходи;
- керiвництво Iнституту i спiвробiтники не повиннi допускати втручання у виконання
слуrкбових обов'язкiв посадовими особами судових або правоохоронних органiв.

15. порядок внЕсЕння змIн до Антикорупшйноi прогрлми

15.1. При виявленнi недостатньо ефективних поло)l(ень uici антикорупчiйноi
програми або пов'язаних з ним антикорупцiйних заходiв Iнституту, або при змiнi вимог
чинного законодавства Украiни у сферi антикорупцiйноТ полiтики керiвництво Iнституту
органiзовус вироблення та реалiзаtliю плану лiй шодо переглялу i змiни шiсi

антикорупцiйноi програми та./або антикорупцiйних заходiв.
l5.2. Антикорупuiйна проrрама та змiни до неТ погодrI(усться ] трудовим



колективом Iнституту та вводиться в дiю наказом !иректора Iнституту пiсля ii
обговорення з працiвниками Iнституту, Текст антикорупuiйноi програми
оприлюднюеться на офiчiйному сайтi Iнституту у вiльному доступi.

l5.3. Полоrкення антикорупuiйноi програми мають мiститися в трудових
договорах (контрактах), правилах внутрiшнього трудового розпорядку, а також можуть
включатися до договорiв, яtti укладаються Iнститутом з iншими юридичними та

фiзичними особами.


