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АНТИКОРУПЦIИНА ПРОГР
ДП (ТРОСТЯНЕЦЬКВ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТI}О)

на 2022 piK

I{iсю Антиltорупцiйною програN,Iою !еряiавне пiдприеvство кТростянецьttе лiсове
господарство> (далi !П кТростянечьке ЛГ>) проголошус, що ii праuiвники, посадовi особli,
керiвник i зlсll пниI<и 1 свuТй внуrрiшlliй дiяльносri.:l lalio;li r ttрlвовi_-tносин"rх iз:i_tОви_rlи

партнерамиj органами лерrrtавноl влади. органалlи мiсцевого саNlоврядування, керуютьсrl
принципоv (н}льовоi толерантносri,, л.о бlль-яких проявiв кор1 пцiТ i вltсиваtи\l) Ib llci\
передбачених законодавством заходiв щодо запобiгання, виявлення та протидii КОРУПЦii i

пов'язаним з Helo дiям (праltтикал.r).

I. Загалыli п oJl o)ltctt tLI

1. Антикорупцiйна програlиа с комплексо}I llравll.ц. стalнд:rргiв i прошед),р цсl,ttl
виявлення, про,t,идii та запобiгаttня корупцii у лiяльностi {П кТростяlнечысе ЛГll.

2. Антикорупцiйна програма встановлIос стаIIдарти та вимоги не ни;ttчi. tti;l,

перелбаченi Законом Украiни <Про запобiгання rtорупчii> (ла,,ri - Закоrr) та Тигlовtllо
антикорупчiйною програмоIо, затверд)liеноlо 1litltегttL;tlt Нацiона,lьгtого агеIiтстtsа з п14таilь

запобiгання rtорупчiТ.

3. Термiни в Антикорупuiлiнiй програплi в)Iillваtоться у значенlIях. [{аведеltих в Заtсонi.

4. Антl,rкорупчiйну програr,rу затверд]ке]Iо нака]о\{ директора ДП <Тростянецьrtе Jll'>
пiсля ii обговореlIлIя з прrLцiвltllками i посадовиллtl особапttt .,liсгосгt1,,

5. Текст Антикорупчiйноi програми перебувае у посriйному вiдкритолlу досг1 пl ,t.trt

працiвникiв, посадових осiб !П кТростянецьке J1I->, a,t,aKolrl J.пя дiлових паргtrсрiв,

II. Сфера застосування та коло осiб, вiдповiдальних за реалiзацilо
Аllти коруп ui l:i Iloi tlрограмrr

1. Антикорl1 пчiйна прогрrrtа с обов'язковоlо _1ля виl(онiltIIIя 1cibla пр;luiвник;trt,t

!П кТростянецьItе ЛГ>, включаючи посадових осiб ycix piBttiB. лttрекr ора.

2, Антикорупцiйна програма також застосовус,гься !П <Тростянецьtlе Л1-1l 1 його
правовiдitосинах iз дiловими шартнера]!1иJ у t,obtv чис-Li оргхнаNlи :ep;tiaBttoT в;iади та
органами мiсцевого самовряд),вання. ,

3. Здiйснеlrr.rя заходiв щодо виконання (реа-лiзацii) Антикорупчiйноi програrtи в i\,le7tiilx

cBoix повновалtень провадять:

1) лиреrtтор f{П кТросr,яr lreubKe ЛГ> (лалi - KepiBIrиK);

2) посадова особа fiП <'rростянецьке ЛГ>. вiдповiда"цьна за реапiзацirо АIrтикорупчiйноi
програми (далi - Уповновалtений), правовlrй статус якоТ визначасться Законолt i

Антикорупцiйrrоlо програмоIо;

З) посаловi особи lll кТростянецьке ЛГ> Bcix
(лал i - лре uiBH rrrtr r ,1.

III. Ан,l,иrсоруll цiй Hi заходи у дiяльIrос,гi .ЩП <Трос,гянецьке ЛГ>



1. ПерелiК аllтикорупцiЙtlих заходiв у дiяльпостi flП <Тростянецьке ЛГr>

1. flп ктростянецьке Лг> забезпечус розробку та в}Itиття заходiв, якi с необхiдними та
достатнiмИ для запобiгання, виявлення i протилii корупцiI у своiй дiяльностi.

2. Антикорупцiйнi захсlди включають:

l) перiодичну оцiнку корупцiйних ризикiв у,цiяльностi !П <Тростянеtlьке ЛГ>;

2) антикору,пцiйнi станларти i процедури у дiяльностi flп <тростянеuьке Лг>.

З. основнимtt.I алIтикорчпuiliнимIл стаI]дарIаNIIr i прсlцеllураrли !П <Тростянецьке ЛГ> с:

1) ознайоп,t.,tення нових працiвниtiiв iз змtiстом Антикорупuiйноi програми, проведенllя
навчаtrьних заходiв з питань запобiгання i протидii корупuii:

2) антикорупцiйна перевiрка дiлових партнерiв:

3) положення Щодо обов'язltового дотримаIlня АлIтиttорупцiл'tноТ програпrи:

4) критерii обрання дiлових партнерiв !П <Тростянецьке ЛГ>;

5) обмеrкення щодо пiдтриплки !П <Тростянецьке ЛГ> полiтичrIих партiй, здiйснення
благодiйноi дiя_пьностi;

6) механiзмr повiдомлення про виявлення ознак порушення Антикорчпцiйноi rrрограпtи.
ознак вчиненНя корупцiйного або пов'язаноIо з кop} пцiсtо правопорушен HJl) а Taкo;t
КОНфi:енuiйнic'] b'l аки\ пr rBi1o1nanu г:l ]схис l ви lil)иtJ:llli в,

7) з.чiйсrrенrrЯ УповноваiltенrТпt та працiвни ttiLrtl,r tDvtlкцiЙ щодо запобiгаНrIя корl,пцii:

В) процедура розглядУ ловiдомлень виltривачiв. вi(,1ючаючи внутрiшнс розслiдуваrrня i
накладення дисцl.tплiнарtrrlх стягtIснь;

9) нормИ професiйноi етИltи та обов'язки i заборопи для лраuiвникiв;

10) механiзми запобiгання i врегулюваrrня rtоIIфлiкту iHTepeciB;

1 I ) обмеltсення щодо поларункiв:

l2) нагляд i ttонтроль за дотр!lN{анняп,I вимог днтиttорулцir-tноi програпtи.

2. ПерiодичlIа оцiнltа ltоруlIцiiiIIих ризrtкiв у дirlльностi
ЩП <Тростяllеlцьке ЛГ>

1. !П <Тростянецьке ЛГ> не \{еIIше одного разу на piK здiйснtос внчтрiшню ouitltt1
корупцiйних ризикiв у своiй дiяльностi.

2. Корупцiйним ризикоNl с обrрунтована йпловiрнiсгь настання подri rtор)пцiйного чrl
пов'язаногО з корупцiсЮ праволорушення або порl,шеннrI вLINlог AHTrrKopy rtчiйноi програми,

3, Оцiнка корупцiйних ризикiв в !П кТростяrrецьке JlГ> прово.цитьс{ коп,tiсiсю з оцittltи
корупцiйних ризиrtiв (дzr-лi - комiсiя).

порядок дiяльностi та ск,lад koMicii затвердrк)/ю.l ься дtlректорошt пiдлриемсlва.

flo складУ KoMicii входять Уповноважений (го:tова коп,liсii). керiвниt<и струt(lурних

:lary:4'i" Дl1 кТростянецьке ЛГ>, а також iншi працiвники, вЙзначенi ,rp.nroponnпlдприсмства за логодженпя]\1 з Уповнова>Itениtvt.

Пiд чаС проведення оцiнки корупцiйних ризикiв за iнiцiативою Уповновалtеного ito
роботи копtiсii без вк:rIоченtrя :о ii склаrу .\lo)li\ гь зал),чатисrr iншi працiвниItи l{ll
"Тросгянецьttе ЛГ,.. д 1д166r,, незалеяtнi 

"*anap,," 
,lи сп.цiалiсlи.

Уповноваltений, з MeToto недопущення rtоrIфлiкт1' iHTepeciB або необ'еitти BrrocTi у робоr ikoMicii, при _розподirri функцiй пri;tt членаiuи 
-комiъii 

бере до уваги liоло ix rtосадов1.1х
обов'язкiв в ,ЩП <ТростяI.rецьке ЛГ>l.



4. MeTolo дiяльностi KoMicii С запобiгання, виявленнЯ i усунен1.1Я rtорупчiйних ризикiв 1
дiяльностi директора та працiвникiв !П <Тростянецьке ЛГ>.

5. Корупцiйнi ризики У дiяльностi !П <Тростянечьttе ЛГ> подi..яються на внутрiшнi га
зовнiшнi.

Внутрiшнi корупцiйнi ризики iДентифiкl,ються в органiзачiйно-управлiнсыttl.х.
фiнансово-господарських" кадровихJ lоридичIlих llроцедурах дiяльi.tостi /{П <,Тростяr,еuьке
ЛГ).

Зовнiшrri Ktlp1 пuiйrri l,и rикlt iден гифiкуlоться 1 tiялыtостi _tiлuвих парrнерiв. у гоrIr
!]иС',-Ii органiв дерхtавноI влади, органiв пtiсцевого самоврядування: з якипIлI !П
<Тростянецьке ЛГ> перебувас У дiлових правовiдносинах.

6. За результаТапtи iден rиtЬiкаЧii rtорl,пчiйнrrХ ризllкiв KoMicie to вiдповiдлIо .lo поряlr;1 rT

дiяльностi здiйснюrоться iхнс визлtачення та оп!lс. rtласифiкаuiя за каl,егорiями та вида\{и.

7. За резу,rь,гатами оцiнttи корупцiйних ризlrкiв У дiя,rьrtостi !1-I <Тростяrrеuьке ЛГll
комiсiя готус письlr,tовий звiт, що пiдписусться члеtлапttt koMicii,

Звiт сltладасться за форпrою i структурою, визнаLlеllими в порядку дiяльностi ltoMicii.

Звil за резv.lьГатапtи оцiнlси корупшiйних ризиt<iв ло:асться дllрек,lор\ лi]п;эи, rIctBlt i

повинен мiстити:

1) iдентифiкованi корупцiйнi ризики, а тако)к приttини, що iх породп(ують. та умови, що
lM сприяють;

2) оцiнку виявлених rrорупuiйrlих ризикiв;

3) пропозицii щодо заходiв iз запобiгання. уоунен]{я (зменruення) рiвгtя вияв,rених
корулчiйних ризикiв.

Текст звiту Itадасться дляt ознайомлення лрацiвникал,t !П кТростянецьке ЛГ>, а l.aкoil(
мояtе бути оприлюднений rra веб-сайтi пiдприспtствzr.

8. ЯкщО пiд час заходiВ щодо оцiнкИ корупrriйних ризикiв Уповttовалtений виявить фаIсrпор)шеннЯ Анrиrtор1 пuiйtrоi програмtt. вtlиlIсILlЯ tto1-15 пчiйltогО:tбо ttuв'яlаноtО l Kollrttttir t,,
правопорушення. BiH iнiцilос перед керiвником llитання проведення внl,трiшнього
розслiдуваннЯ у порядку, передбаченому роздiлом XV Днтикорупuiйrоi про.рало",

9, За рез)льгагаllи опрацlовання звir1 BHr tрiшньоТ та,lбо loBHituHboi оцiнt;tt
корупuiйних риlиltiв дирекrор пiлприсмства. йоl(l засгупllики в)l(иваюlь необхiдних захоtiв
для запобiганНя! виявлення i протидii корупчii у лiяльностi !П <Тростянечьке Л[rl, 1 To,tr1
числi шляхом змiни iснуtочих антикорупцiйних станлартiв .u проч"д1 р.

3, опиС аIrтикоруIIцiй lIllx стаllдар.l.iв i процсдуру дiяльlIостi
ЩП <Тростянеtlt,ке ЛГ)

1. З метоtо формування IIaJIeriHoI.o рiвня aHr икоругrцiйноi кулыури Уповноваitlенrtп,t .,[Irt
HoBltx працiвниitiв. а TaKortt ilImltx осiб, Йi дiк,rо вiд ilteHi ДГl uТрu.rо,l.цьке ЛГ)"
проводиться обов'язкове }]c,l}пне ознайомленнrl iз ttuлоitiенl Iямtи Заltонч. Антиltорупчiйtlоi
програми та поп язаних з Heto доttr rletlTiB.

2, Пололtення щодо обов'язttовостi дотрипtанtляt Аttтиttорупцiйноi програлlи вкJюча}оться
до правиЛ внутрiшнього трудового розпорядку !П <ТростялIецьк; лГ), колективного
договор) ПiДлрисцqlgд- тр)дових лоlоворiв. ll lal(o2( IIo)lt) lb вItлюtlJ,lися до :otoBo1_1iB. яt,i
укладаються пiдIIрисмство\,I.

примiрнi форми антиltорупцiйr'их застережень розробляються Уповновалtеним з
урахуванням сфер лiяльностi !П кТростянецьке ЛГ>.



j. Дiловi паргнери !П ,,Тростянецьке ЛГ,, обираtоrься зt iдно з криtерiяьlи. яr;i

базуються на прозоростi дiяльностi, KoHKypeHTlrocTi. яttостi ToBapiB, робiт i послуг та
надiйностi.

4. Критерii i процедури вiдбору дiлових партнерiв для рiзlIих сфер лiя.пьностi

flП <Тростянецьке ЛГ> розробляс Уповноватtений та затвердж),с керiвник.

5. Уповноважений проводить антикорупцiйну перевiрку наяв!Iих або tlсtlегtцiйнrtх
дiлових партнерiв !П кТростянецьке ЛГ> з NIeToIo оцiнкll наявнос гi ttоlэупцiйпих рttзttttiв.
При uboMy Уповноважений перевiряс" чи мае дiловий партнер репутацiю суб'скта, дiяльнiсть
якого пов'язана з корупцiеrо (traBiTb за вiдсутностi вiдповiдних судових рiшень), та чи не

буле лiловий партнер використовуватися як посередник для передаLIi тpeTiM особам (або для
отримання вiд TpeTix осiб) неправомiрноi вигоди.

Антикорупцiйна перевiрка здiйснюсться вiдповiдно до вимог А н,гиttорупцiйноi
програми, а також стандартiв для рiзних ссРер лiяльностi l.{l1 кТростянецьке JlI >" цо
розробляються та затверджу,ються Уповноваженим. Матерiапи перевiрttи зберiгаються tle

пtенше HiTt 5 poItiB.

За результilтапли антикорупцiйноi перевiрItи дiлового партнера !П кТростянепьке ЛГ>
Уповноважений склада€ пись]\lову рекоменцачiю керiвttику,.

У разi негативноi рекопrендацii Уповновалtелtого ttерiвниrt д,ля пl]одовжелlI,tя або по.lа,t lt)

правовiдносtlн iз таким дiловим партнеро[1 \,1ас yxBlt.ilиTl] обrрунrоване рitllенtlя з цього
питання.

6. ,ЩП <Тростянецьке ЛГ> (у разi вiлсутностi заборон, встановлених заtсо гtодавством)
п,Iоrrtе здiйснловати внески lta лiдтримttу полiтttчгtих пар,гiй. а таколt здiйснювати благодiйну
дiяльнiсть лише пiсля висновку Уповноваrкеного пlэо вiдсутнiсть корупuiriнлtх риз1-1кiв.

Уповноважениli yxBarIlclc висновоli гtро-r,яt,оrI 1 0

документiв, пов'язаних iз здiйсненням вказаних
направляс його,лиректору,

Благодiйна дiяльнiсть rЩП <Тростянечьке ЛГll за зilга-[ьнип1 пpaBrlrloпI пtас здiйсIttовсtт;l сяt

(у разi вiлсутностi забороrr, BcTaHoB-rleI,IlIx закоIlодавство\t) лише через б'ltагодiirнj органiзаllii
вiдповiдно до законодавства.

7. Здiйснення благодiйноr дiяльностi !П кТростянецьltе ЛГ> не допусttасться, яltщо:

l) ii здiйснетлня € умовою укладення будь-якого договор},. ухвfulення рiшення органо\I
дерлtавноI владI{, органоNr лIiсцевого саl\Iовряд),вil IIIIя ltбо здiйсrttосться з NleToIo oTpllllilllIlя
переваг ) пi_tлрIttrtltицьttiй лiя'lrььосl i:

2) лiловий партнер або орган державноТ влади- орган titiсцевого сам о l]рядуваltIlя
наполяIас на здiт:iсненнi ,lого чIr iIтшого виду благодiliгtоi дiяльностi через певну б:rагсl;tiйну
органiзацiю.

Уltовноваr:ссttий веде р,,гс,гl) здiйсttсttих !П ,, rросrяrrечьке ЛГ, BHccb,ib ttil пi_ttpttrltir
по"цiтttчних партiй та благолiйноi дiяльлIостi. .Щанi в TaI(oN,ly peccTpi пiдлягаtоть збсрiгаtlню не
пtенше нiж 5 poKiB,

Пололсенн:t про порядок веденг]rI вказаIlого рссстр\, затвер_1)l(\ сться liepiBHttttorI за
поданняN,l Уповноваженого.

8. !ля повiдопллеrtня працiвниrtапrl; !П <Тростяrtецьке ЛГ> про фактI.r порчшс.lttlя
Антикор1 пшiйrrоi програl\lи. вLIинення кор1 пuiirllrrx або пов я jcнIlх' r .сор1 пui, t,,

правопорушень (лалi - повiломлення) Уповноватtений розмiщус вiдповiдну iнформацirо r,ia

iнформацiйних стендах в прltмiщеннi пiдлрисмства та на його офiчiйному веб-сайтi. Talia
iнформацiя повинна мiстити:

номер телефону для здiйснення повiдомлень*;

l(аJендарнl{х длtiв пiсля о,rрt-tплання Bcix
BHccltiB lбо б:rагодiйt,tоi :iялыtосti. i



адресу електронноi пошти для здiйснення повiдомJIень*;

години прийому особи, яка уповноваrкена отримувати ycHi та письмовi повiдомлення *.

* Визначасться (встановлrосться) ЮридичноIо особою.

Уповноважений веде ресстр повjдопtлень про факти порушення Антлtttорупчiйноi
програми або ознак вчинення корупцiйних чи пов'язаI{их з корупчiсю правопорушень.
Порядок ведення вiдповiдного рессгру ]a,l верд)I(уггься t<epiBtlиKoll зl подання\l
уповноваженоlо.

строки i порядок розгляду Уповtrовалtенllм t-lовiдомлепь про факти поруше]lrIя
Антикорупцiйноi програми, вчинення корупчiйних або пов'язаних з корупuiсrо
лравопорушень вс,lановлююIься в поло)кеннi. за t вердrttе1-1ом5 керiвником За ПОДlllНrl}l

уповноваженого.

IV. Норми професiйноi етики працiвникiв ДП (<Тростянецьке ЛГ)
l. Працiвнлrrtи !П <rТростянецьrtе ЛГ> пiJ час виIiоIlаliнrl cBoix фl,нкцiоtlа-,l bI t t tx

обов'язttiв зобов'язанi неухильно додерпryватIiся зalгальновизtlаних eT}l!пlI,1x Hoplt пОВеДittt;tt.

2. Праuiвнrlки flП <Тростянецьке ЛГ> толераIl,tно iз повагою ставJIяться до ltо:liтичнltх
поглядiв, iдеологiчних та релiгiйних переконань iпших осiб, а Taкo)lt зобов'язуtОтьСя tle

використовувати cBoi повнова;ttення в iHTepecax пuлiLttчних партiй таlабо по-T iтиltiв.

3. Працiвниrrи ,ЩП к'Гростянецьке ЛГ> дiIоть об'сктивIIо. лIезважаючrt tla особIlс'гi
iнтереси, особисте ставлення до будь-яких осiб. на своi по-цiтичi,li пог-цrI](п. iдео,ltОгi'tнi.

релiгiйнi або iHпri особистi погляди чи переконання.

4. Прачiвпиrtи [П <Тростянеuьке ЛГ>l сумлiltно, IiоNlпетентно! вчасно. резуjlьтативно i

вiдповiдально виl(он) Io,1ь ф5 нкuiональнi обов'язtttt. рiшення I:l Jop) чеttttя .,рганiв i

посадових осiб, яким вони пiдпорядкованi, пi.цзвiтнi або пiдконтрольнi, а Taкo)li не

допускають зловживань та неефективного виItориста}lня ttоштiв i Iчtайна f]П <ТростянеItьке

ЛГr.

5. Працiвники !П <Тростянецьке ЛГ> не розго"[ошуIоть i не використовчють в iнший
спосiб конфiдеrrшiйну iHt]lupMaцito- lцо сrапl lrI BiLoM:r у JB язI(у J виконанняrt своТх

функчiональних обов'язttiв" KpiM випадttiв. встанов.лених законоNI.

6. Працiвниrtи flП кТросrянечьке ЛГ>, незва)каIо!I1.1 на особистi itIтереси. чтри\.1),lоться

вiд виконання рiшень чи доручень керiвництва triдприс,vства, якщо вони становлять загро:]у

охоронюваним законом правам, свободам чи iH tересапl окре]\{их гроlr,1адян, tорилrtчних осiб.
державним або суспiльнипt iHTepecaM або суперечlть ]аl(онодавству.

7. Працiвнl.rrtи ЩП кТросr,янецьке ЛГ> cairiocTiiiHo оцiнtоють прсlвопtiрнiс гь наданих
керiвництвопл рiшень чи доручень та можливу шкоду. що буде завдана у разi виконагtня
таких рiшень чи доручень.

У разi отриrrання для вIlI(онаIлня рiшеttь чи -]ор) чень. яIti прачiвпик ,ЩП <Тростяrrеuыtе
ЛГ> ввалtас незill(онниNlи або таltими, що стilнов-i]ять зllгрозу охоронюваним законом праваNl,

свободам чи illTepecaM окремих громадян. юридичних осiб. дерлtавниrr або суспi,tыlи,rt
iHTepecaM, BiH повинен негайно в письп,tовiй форлli повiломитll гlро це безпосереднього
керiвника, або лиректора.ЩГI кТростянечьке ЛГil та Уповновалtеного.

V. Права i обоtзОпзlси працiвникiв (ItpiM Упоrзнова)ltсtlого)
ЩП <ТростяrIеllьке ЛГ)

1. !иректор, працiвниttи та iншi особи. що дiють вiд iпlerri !П кТростянечьItе ЛГ> ш,tltto,i t,

право

1) надавати пропозицii щодо удосконалення Антикорупцiйноi програми;



2) звертатися до Уповновalкеного за консультацiями щодо виконання Антлtкорупчiilt t oi
лрограми та роз ясненнями шодо il поло)I(ень.

2.,Щиректор, працiвники !П кТростянеuьке ЛГ> зобов'язанi-:

1) дотримуватися вiдповiдних вимог Закону. Антикорупчiйноi програми та пов'язаних з

нею внутрiшнiх документiв, а тако)t забезпечувати практичну реапiзачiю Антикорупuiйноi
програNIи;

2) виконувати cBoi безпосереднi обов'язки з врахуванням iHTepeciB !П кТростянечьке
ЛГо;

З) невiдкладно iнформуватrr Уповновалtеного. ttepiBHIltta !П <Тросl,янечьке ЛГ> про

випадки порушення вимоt Антикорупцiйноi програllll (або про вllllадкll пiдбурtовання .rtl

rаких лiй.;. вчинення корупuiйних або пов'язаних з кор5пцiсю прlвопорушень iншиrtи
працiвниками,ЩП <Тростянеuьке ЛГ> або iншипли фiзичними або юридичними особами. з

якими.ЩП кТростянецьке JII'> перебувае або планус перебувати у дiлових вiдносинах,

4) невiдкладно iнформувати в порядку. визначеному Антикорупцiйною програмою. про
виникнення реЕLцьного, потенцiйного конфлiкту iHTepeciB,

5) утримl,ваr,ися вiд гtоtзедiнки, яка пrо;tе бl,ти розцiненоtо яIt гоlовttiсtь B1lllH]LTLI

корулuiйне праIJопорушелiIiя, пов'язане з дiяльttiс,t to !П <Тростяtlечьttе ЛГ>;

6) не вчиняти та не брати участi у вчиненнi кор1 пчiйних trравопорушень. пов'язаних з

дiяльнiстю !П <Тростянеr(ьке ЛГ>.

3. Прачiвникам та керiвнику !ГI кТростянечьке ЛГ> забороня€ться":

l) використовувати cBoi службовi повнова)Itення або свое становище та пов'язанi з цttrl
моrкливостi з метою одержання неправомiрноi вигоди для себе чи iнших осiб;

2) використовувати будь-яке майно ,ЩП кТростянецьttе ЛГ> чи кошти в приватних
iHTepecax;

З) вимагати або отримувати буль-яку матерiа_пьлtу або нелтатерiальну вигоду (для себе.ll.t
для близьttl.lх осiб) у зв'язrt1, iз здiйсненняпt cBoix посадових обов'язкiв. яка не передба.tена
трудовим або iншипt договором lti;tt rtltMlI та f{П кТрос,l,янецыtе ЛГ>l

4) оргаr.riзов1 ва,ги, бl,ти посередllllкоNr або особпс,го здiйснюватlr буль-яrti готiвttовi або
безготiвковi платеrrti чи розрахунки з дiловими партнера]!{и !П кТростянечьке ЛГ), якlllо
TaKi платежi чи розрахунки не передбачепi чиннllý,I заI(онодавствоN,l;

5) впливати trрямо або Uп осередNо BilIIo H;,t pimettrtlt прачiвникiв !П <Тростянечьttе ЛГ> з

\IeTolo отримання будь-rrr<оi irraTepia"пbHoi або неr,tа,герiальноi влtгоди для себе чl.t для близькtrх
осiб, яка не передбачена трудовим або iншим договоро\,l rililt ними та !ГI <Тростянечькс
ЛГ>;

6) вчиняти буль-якi дii. яIti пряп,Iо або огrосере.iчtовано rli;lбурюють iншt.lх пршtiвнttкiв.
керiвника !П кТростянецьке ЛГ> до порушеI]ня вимог Закону чи Антиltорупuiйноi
програми.

4. Пiсля звiльнення або iншого лрипинення спiвробiтничтва з !П <Троотя1.Iецьке ЛГ>
особi заборонясться розголошувати або використовувати в iнший спосiб у cBoix iHTepecax
iнформачiю (конфiденцiйну). яка стала iй вiдома у зв'язк; з виконанням cBol'x повновалtень.
договiрних зобов'язань, ltpi.rt випадкiв, встановлеl]lIх ]alкoнo}t,.

5. Вимагання- прохiння. одер)кання по:ар1 нкiв.,,ля себс чи гретiч осiб вiд юри]lични\
або фiзичних осiб прачiвниками, керiвником flГl <'I'ростянецьке J[Г> (безпосерелrIьо або
через iнших осiб) у зв'язку iз виконанням cBoix повновалtень або cBoiM становище.v та
пов'язаними з циI,1 мо)Itливостями не допускаються,

Працiвники, rtерiвниtt rtortcl Tb лрийrtатIl подilруljlil-1, яrti вiдповi.riають загаJIьновизнан1.1\.1

уявленням про гостиннiсть (наприклад! подарунки у виглядi cvBeHipHoT продlкцij'.



пригощеннЯ iжеrо та напоями, запрошення на розва)кальнi заходи, вiлшкодування
транспортних ви lрат la пр0}I(ивання в готелi). Kpiv виtrалкiв. перелбачениХ У Пl'НКri 5 uЬОГО

роздiлу. якшо вартiсгь гаltих подарункiв не перевишус один проrIситtсовий r:iHiMyrt :,tЯ

працездатних осiб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово! а cyt(ytlнa

BapTicтb таких подарункiв, отрипrаних вiд однiеi особи (групи осiб) протягоNI року, не

перевищу€ двох прожи-l,кOвих MrHiMyпriB. встановлеtlик д.lя працездатноi особи на 1 сiчtrя

того poкyr в якоiuу прийнято подарункI{.

перелбачене цим пунктом обмеlItення щодо BapTocri подарункiв }te поширIоетьсrI на

подарунки, якi:

даруються близькиtчtи особаi\lи ;

одержуються як,tаlаlьнодос,l1'пнi зниltrки на товари- llослуги. JагlльнодосIупнi виlрашi.
призи, премii, бонуси.

У разi виявлення подарунка, щодо якого icHyc заборона у його одержаннi, у службовоlrrу,

примiщеннi, а також у разi надходлtення пропозицii поларугrка прluiвt,tиtси. КеРiВrrИК fiГI
ктростянецьке Лг> зобов'язанi невiдкладно, але не пiзнiше одного робочого дня, вжtIти

таких заходiв:

1) вiдмовитися вiд пропозицii;

2) за моlttлrtвостi iдентифirtувати особу, яка зробtl;tа пропозttцirо;

j.1 залучи rи свiдкiв- якшо це можливu. _\ loj\Iy ,lис_ti з числа гlрацiвIlIjI(iв

ДП кТростянецьке ЛГ>;

4) письмово повiдомиr,и про пропозичiю Уповноваженого та безпосереднього KepiBHlllta

(за наявностi) або директора !П <Тростянечьке ЛГ>.

Про виявлення майна, що N{оже бути неправомiрною вигодоiо, або подарунl{а

скпадаеться акт. який пiдписусться особою, яка виявliла неправолtiрну вигоду або по.lар),tlоl(.

та Уповновалtеltлtм або ii' безпосереднiм керiвникоьt чи директором !11 <Т'ростянечьке JlГ>.

у разi якrцо пtайно, що пtо;ке бутrt неправоп.tiрлtоlо вигодою, або подарунок вI]явлrlс

особа, яка с керiвtlиком ЩП кТростянечьке ЛГll або УповноважениN{, акт про виявлення
такого майна пiдписус ця особа або особа, упов}IоваItена на виконання обов'язкiв д!lректОра

.ЩП <Тростянецьitе ЛГl> у ptBi його вiдсутностi.

6. Праuiвниrrи, керiвниIt, а Taкo)li особи, якi дitоть Bi.l irleHi fiП кТрос,гянечьке ЛГ>,

утримуються вiд пропозицii поларункiв державним слуrкбовцяii,r, народним депуl,аl,апl
Украiни, депутатам мiсцевих рад. iх близьким особам. фактичним або по генцiйнипt дi.rОвиlt
партнерам, ix прачiвникам або представникаN{, а також вiл будь-якоi iншоi поведiяttIt. яI<iL

MolKe бути роlчiltеt-lою яtt гоговнiсtь вчиниги rtop1 пuiiiне правопор) шенrlrl. IIов,ltl.ll\, J

дiяльнiстю !П кТростянецьке lIГ>.

Подар5 ttки можуть буl и дозволенi \ випа_1l(ах- ко_lи вони вiдповiдагоtь
загальновизнани\{ уявлеl{няN,1 про гостиннiсть iix вар,гiсть не перевищус всгановленi законоI1

розмiри,

Зага_пьну полiтику !Гl <ТростяrIецькс ЛГ>t щодо пропозичiii IIолlрункiв вiд iлlен]

пiдприсмства в pafitt(ax ]ill альновизнi]них )явлеllь про гостиннiсть визначас керiвник iз

врахування]\{ виNIог законодавства.

7. Про KoltteH фаltт пропозицii подаруllка або чгрttrtаttttя подар),нliа в paNI]ia\

загапьновизнан их уявхень про гостиннiсть працiвllиltи, директор !П <Тростянечьке JlI'll
протягом одного робочого дня письi\Iово ловi.ltоNIля}оть Уповноваженого за встаFIовлеLlоlо
ним формою.



1. Уповновалtений !П <Тростянецьке ЛГ> призначэе гься директоролt пiдtlрисп'ства
вiдповiдно до законодавства про працю та установчих Докlrментiв юридичноi особи ,га

погоджусться вiдповiдно до пункту 10 Типового положеIIня про уповноважений пiдроздiл
(особу) з питань запобiгання та виявлення корупцii. затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪИ вiд 04.09.20lЗ року Nч 706 <ПитаннЯ запобiганнЯ та виявлення ltорупцii>.

2. Уповноваженим може бути фiзична особа. яка здатна за своt,l'и дiловимлt та
моральниN{и якостями] професiйним рiвнемt, станом здоров'я виконувати вiдповiдrri
обов'язки,

3. Не може бу'ги призначена на посаду УповtIоваrt<еного особа за лtаявлlостi обставilн.
визнаrIених частиною третьою cTaTTi 64 Закону.

4. Hecymticlloto з дiялыtiстю Уповltоваяtеного с робота на посадахj зазIIачених у п1,,,,,r' 
'частини першоТ сгаггi З Закоrl1 . а lalto)l( б5ль-яка iHtttlt дiяльнiсtь. яка с,] ворк-\г реlrьний ,ttt

потенцiйний конфлiкт iHTepeciB з дiяльнiстю fll1 кТростянецьке ЛГ>.

У разi вилtикНення обставиН Hecyп,ricHocTi Уповнова;Itений )' ,]водсllllllй строк з jttIя
виникнення Tartrtx oбcTaBttlt зобов'язаний повiдоп,Iитt-t про це директора .ЩП <Тростяtнечьке
ЛГ> з одночасним поданням заяви про розiрваннrt 1рудового договору за власноIо
iнiцiативою,

5. Уповноважений може бути звiль:tелtийl з посади достроItово у tsиIlадках.
передбачених частиною п'ятою cTaTTi 64 Закону.

Уповновалсеrrий Molce бути звi-,rьIlеrtllй з гtосади з ilIiцiaTllBlt диреr;гора 7ЩП
кТростянечьке ЛГ> за yпloBl.t I]адання згодlr Нацiона-,llJнилl al сн.tство\{ з пита]tь запобiгаltItя
корупuii. Порядок надання lакоi згоди затверд)I(ено рiшенлtям Нацiонального агентства з
питань запобiгання корупцii вiд 07 жовтня 2016 року Nч 74, зареестрованиNI в MirricTepcr.Bi
юстицii Украiни 28 листопада 201 б року за Nл | 542l2L)672.

6. Про звiльнення особи з посади Уповновалtеного директор .щп <тростянецьttе Лг>
письмово повiдомляе Нацiонмьне агентство з питань запобiгання корупцii протягом д]]ох
робочих днiв та забезпечус невiдкладне подання новот кандлtдаL.ури lra вказан),посалу,

7. Головними завданнями Уповлtоваlкеttого с гtiдготовкit- забезttе,Iеltтtя реа-riзацii та
контроль за здiйсненняпл заходiв щодо запобiгалtлtlt, протидii i виявлення корупцii в !П
кТростянецьке ЛГ>.

8. Уповноваlttений реа-l,tiзуе своi права i обов'язttи безпосередвьо. !о BltKoItaHHrL cBolx
функчiй Уповновахtений пIоже залучати (за згодою rtерiвниrtа) iIlших пlэацiвtлtrttiв
!П <Тростянецьке ЛГ>.

9. ЗдiйснеrrrIя УповlIоваженипl своТх фунrtцiй в l{П кТростянецьке ЛГ> с tlсзале)liнI.1\{.
Втручання у дiяльнiсть Утlовноваженого з боrtу працiвниttiв, директора, дiлових партнерiв
!П кТростянечьке ЛГ>, а також iнших осiб заборолtяс.гься.

Забороняеться покладення rta Уповноваженого обов'язl<iв. що lle HaJlerltaTb або виходя,t-t,
за мелti його гtовtrоважень, визначених Законом i АrIтикорупцiйноIо програмою- чи
обмежують вико1,Iання ним повнова}кень.

10. !иректор !П кТростянецьке ЛГ> зобов'язанийt:

1) забеtлечити У повtlоваlttен orty нrлеlкtti blarcpi:t.tbHi la о|rгlнiзацiйнirпlовrr пpalti:

2) сприяти виконанню Уповноваженипr функцiri, Передбачених Законоtпл та
Антикорупцiйною програмою;

3) оперативно реагувати на письмовi та yclti звернення, пропозичii та рекоvендацij
Уповновокеного, наданi нип,1 в межах реаriзачii Антикорl,пuiйноi програп{и;

4) за iнiцiативи Уповноваrtсеного надсилати запитtI до органiв державноi влади.
мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, ycTalloB та органiзачiй незале;ttно вiл

органiв
tP оllлr I.t



власностi з метою отримання вiд них вiдповiдноI iнформацiТ та матерiалiв, необхiдних д.rя

виконання покладених на Уловноваженого завдань.

1 l , Уповновалtений для виконання покладених на 1lього завдан ь зобов'язан и й '':

l) виконувати своТ функцii об'сктивно i неупередтtено;

2) органiзовувати пiдготовку внутрiшнiх документiв flП кТростянечьке ЛГ) з питань

формування та реалiзацii Антикорупцiйноi' програми;

3) розроблятИ i подавати I{a затвердження директору внlтрiшнi докr,ltенти f{П
кТростянецьке ЛГ> з питань, передбачених Антикорупчiйrлою програмою;

4) забезпечувати здiйснення нагляду. контролIо тl плонiторингу за дотриманняN{

працiвникапли, директороп{,ЩП <Тростянецьке ЛГ>l Заrir.lн1, i Днтлtltор),пцiйноi програп.rи;

5) проводи,ги оцiнку результатiв здiйснеIIltя заходiв, передбачених Антикорупцiйноrо
програмою;

6) забезпечувати пiдготовку звiту про стан Bll L(онання Антикорупuiйноi програпли;

7) забезпечувати здiйснення спiвпрачi з особап,lи. яrti лобросовiсно повiдоuляЮть rIРО

моrкливi факти порушення вимог днтикорупчiйItоi програми, вчllнення ltорупчiйних або

пов'язаних з корупцiею правопорушень;

8) забезпечувати пiдготовку та подання керiвнику пропозицiй щодо плану проведення
перевiрок дотриNIаuня вип,tог Антиttорупцiйноi програN'Iи;

9) брати ).часть у прсlвслеrlнi перевiрок lа BHlTpitlHix розс.lti.ltуваtrь, якi tlрОВОДЯТЬСя

згiдно з АнтlлкорупшiйноIо програп,Iою:

10) брати участь в проведеннi перiодичноi оцiнки Iсорупцiйних ризиrtiв у лiяльносli
Юридичноi особl,r;

l l ) забезпечуваги формl вання i ведення peccrpiB:

прачiвникiв .ЩП <Тростянецьке ЛГ>, притягнутик до вiдповiltапьностi за порушеl{1,Iя

вимог Антикорупцiйноi програN{и, вчинення корупuiйного правопорушення rIи

правопорушення. пов язаноlо з кор1 пuiсtо:

здiйснених !П кТростянецьке ЛГ) BHecKiB па пiдтримк5 полiтичпих партiлi та
благодiйноi дiяльностi;

проведених згiдно з Антикорупчiйrrою програN{ою антикорупцiл"lпих перевiрок;

проведених згiдно з Антикорупчiйною програмоIо внутрiшнiх розслiдувань та

перевiрок;

повiдолrлень про конфлiкт iHTepeciB та про порушення вимог Антиltорупцiйноi
програми, вчинення корупчiйного правопорушеннrl чи правопорушення, пов'язаного з

корупчiсю:

lj) olrlaHItoвyBaTи i проводlrги rrrrrrKo1l1 rr,.iйH5 лсрсвiрr;5 liловttх ljll]\lllcl\ilt

!П <Тростянечьке ЛГ>;

lj'1 забсзпе,rувlти конr|lirенчiйнiсгь iIrlPopMlltiT ll з:tхисг прашiвtlикiв. яtij гtoBi_lorllt.tIt

про порушення вимог Аr:тиItорупцiйноr програNlI{. в(lинення ttорупчil"лllого правопорушеlIня
чи лрхвопор) шення. пов яJсного з кор1 лшiгtо:

14) надавirти диреIrтору, працiвникаьt !П к rростянецьке ЛГll роз'r{СllеIlIIя 1'i]

tiонсультацii, пов'язанi iз застосуванняIчt АнтикорупцiйноТ проrрами;

15) забезпечувати iнфоllлlувlння громадсьl(ос,гi лро здiйсrпованi ,ЩП <Тростянецьttе ЛГ>

з:tхо:lt iз запобitання кор1 пчii:



16) брати участь у спiвпрацi з органами дерlкавноi владIt. органами мlсцевого
самоврядування, iншими юридичними особамлt, неурядовими таlабо мiтtнародIlиN,lи

органiзашiями з питань запобit ання корупuiТ:

l71 органirовувати проведення заходiв з пiдвишення квалiфiкац;i прашiвникiв

!П кТростянечьке ЛГ> з питань, пов'язаних iз запобiганням корупuiТ;

18) брати участь у процедурах добору персогIалу l]П <Тростянецьке ЛГ);

19) забезпепваlи взасьtодitо i координацilо пtiлс структ)рними пiлlэоз.:i.rаrrlи

!П кТростянецьке ЛГ> щодо пiдготовки, забезпечення реалiзачii та контролю за

здiйсненняtчI заходiв щодо реалiзацii Антикорупчiйпоi програпtлl;

20) здiйснrовати iншi обов'язки, передбаченi Законоrt, Антикорупчiйною програмоlо.
трудовиN,l договороN,I.

12. Уповнова;Itсний для вttконання покладеIlI.1х 1-1a llього завдань NIac право,

1) отримувати вiд прачiвникiв, директора !П кТростянецьке ЛГ> письмовi та ycHi
пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повнова}кень (у топrу числi пiд час

проведення перiодичноi оцiнкl.t ttорупцiйних рrлзиltiв, алtтиttорупцii.'tних псревiроtt дi.ltоьttх
партнерiв, TrepeBiport, внутрiшнiх розслiдувань та експертизи);

2) отримувати вiд пiдроздi",riв !П <Тростянеuьке ЛГ> iнформацilо та rrатерiа-rи (завiренi
копii фiнансових, бухгаrтерських та Iоридиtlнl{х докулlентiв. внl,трiшнtо службов1,
кореспонденцilо) стосовно дiяльностi ДП <Трост;rнецьке ЛГ>, у топtу числi докулtеtlти. яlti
стосуються проведення (або участi) закупiвель ToBapiB, робiт або послyг, у конкурсах тощо,

У разi r,reo,jx iлr tocT i У troB rtoBa)KeHoIIy надз.lься.locl)л до оригiналiв лок1 пtенгiв. ttопiТ

яких йому були переланi.У випадках недоцiльностi виготовлення значrIоТ кiльttостi копiй
лоttуменiiв Уловнов:rженому за рiшенням дIlрекlора Ilo)K),1b llередаваlися оригiнали
вiдповiлних док1 MeHTiB. якi пiдляlаюtь ловегненнк) ниl\I про,lяlоrt 5 робо.tttх LHiB з Jat,t
завершення проведення ним заходу, для якого BoHIl витребов1 вlлися:

Зt оrрим1 ва,lи проекги фiнансових. орган iзашiй r ro-po] п орядчи х :ок1 vellTiB. Lоговорiв
для проведення iх перевiрки на предмет наявностi rtорупuiйних ризикiв;

4) отрим}]вати доступ до складсьliих примiщепь, виробнlrчllх прltлl;щсЕlL

flП <Тростянешысе ЛГ>l, проведення в Hl]x контрольних захо.liв,

5) отримувати доступ до наявних в flП <Т'ростялIецысе JlГ> e"reKTpoHrlltx засобiв
зберiгання i обробки данliх та у разi необхiдностi вlлпtагатtt о(lорrл.ltення вiдповiдних даних IIа

засвiдченому паперовопtу Hocii;

6) заJ]учати до виItонання cBoix фунltцiй за згодоtо дирсктора пpauiBltttItiB

.ЩП кТростянецьrtе ЛГ>;

7t iнiuitовttги налрав.Iення запи.iв до органiв _rcp;KaBttol' в.lаfи. оргlнiв rticu.,B.1.o
самоврядування, пiдприсмств. установ, оргаIriзачiй Bcix форлr власttостi дrrя отрIlпIltгlня вiд
них iнформацii та платерiалiв, пов'язаних з дiяльttiстю !П <Тростянечьrtе ЛГ>;

8l iнiцiюваrll пигання про лритягнсння пplltLiBHrtKiB- керiвttика _ro вi:повi_l:гtыtосti. 1

тому числi звiлыtення iз зайir,tаних посад вiдповiдно до закоFIодавства;

9) звертатr,rся до д!ц]еIiтора з литань реа_,riзацii cBoix повлIовалtеliь та BI]Koнall]{rI

обов'язкiв згiдно з поло)I(еlIнями Антиrtорупцiйrrоi програlиIi;

t0) здiйснювати iншi права, передбаченi Законом. Антикорупчiйною пр0l,рамою.
,1 

рудовим доl oBUpoM ,l а посхдовою iHcTpyKuicro.



VII. Порядок звiтування Уповноважеrrого

1, Уповноваllсений не рi:ше Hirtt один раз lra piK в строки ,la ) порядку. визtl;tчсtti

директором ,ЩП кТростянецьке ЛГ>, готус звiт про результати виконання Антикорупчiйноi
програми (лалi - Звiт).

2, Звiт повинен включати iнформачiю щоло:

1) стану виконання заходiв, визначених Антикорупцiйною програмою;

2) результатiв впровадження заходiв, визначених Антикорупчiйною програNlоIо;

З) вияв,,tених порушень вимог Закону, Антикорупцiйноi програми та заходiв, вжитих дпя

усунення таких порушень;

4,1 кiлькосri la результltтiв проведених nepeBipolt ra вн1 грiшнiх розслiл1 вань:

5) фактiв перешкод)(ання на!ежному виконанню УповIrоваженим cBoix функчiйr.
встановлення для нього необгрунтованих обп,rеrrtень, вигIалttiв втручання у його дiлльнiсrь з

боку TpeTix осiб;

6) наявних пропозицiй i рекомеrrдацiй.

3, У разi необхiдностi змiст наданого Звiту додатriово обговортосться Уповноваlttенилt iз

директором !П <Тростянецьttе ЛГ>.

4. Загальнi результати виконання Антикорупuiйноi програпли. зазначенi у пiлпунктах 1. 2

пункг1 2 uьоl о розлiл5 Антикорупчiйноi лрограми. розмiшуtоться у Jага_,lьно\lу вi:криtопtу
лоступi у паперовiй та,/або електроннiй формi, а також на веб-сайтi !П кТростянечьке ЛГ>.

VIII. Порядок здiйспсIIliя нагляду, lioIIтролIо з2l дотриDtаIlIrrI]lt
АrriикорупцiйноТ rrрограN{и, а тако)к оцiIIки результатiв здiйспеItня

передбачепих IleIo заходiI]

1. Уповноваrttений здiйснюе нагляд i постiйний контроль за дотримання]\{ прашiвниttаьtи,
директором flП кТростянеuьке ЛГ> Антикорупчiйноi програпли.

2. Нагляд i контроль за дотриманняпл Антltttорупцiriноi програп.tlл здiйспюrоться
Уповноваlкени-u у таких формах:

l) розгляд i реагування на повiдомлення про порушення вимог Антикорупцiйrrоi
програ]\tи, вчинеIIнrl корупцiйгrrlх або пов'язанllх з ttорупцiсIо правопорчшень:

2) здiйснення планових ,la позалланuвих перевiрок дiяльнос ri прашiвникiв
{П кТростянецьке ЛГ> щодо виконання (реалiзаuii) Днтиrtорl,ццi;цоТ програмrt;

3) проведення експертизи оргаrliзацiйно-розпорядчих, Iоридичних. виробtличих та

фiнансових докуплентiв, а Tartoxt ix проеttтiв.

З. Якщо пiд час здiйснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупцiйноi
програми УповttоваrrtениIi виrIвить ознаки lторушелtня Антrtкорупuiйноi програми або ознtttt1.1

вчинення кор1 rrшiйного або пов'язаltоtо з I;u|.l1 пtti, t,, rlpilLlo]jop} tuення. BiH iнiцitог псре:
керiвником Ilитання проведення вн5трiшнього розслi_r5 вrння у порядк).
перелбаченому розлiлом XV Аrlтикорупцiйноi програми.

4. Уповноваlкений забезпечус органiзачiю здiГtснення очiнки резlrльтатiв впровадження
заходiв, передбачених Антlrкорупuiйною програN,tоIо.

!ля здiлiсrlення оцiI.IItи Уповновалtений ]!lac п]]аво oтpltN,lyBal,]t у trисьirtовiй форлri
вiдповiдну iнформацiIо вiд працiвниt<iв, директора ]]ГI <Тростялrечьке ЛГ> про результати
реэл iзацiт вiдповiдн их захоJiв,



Результати оцiнки узагальнюються Уповновалtенилr у письмовому звiтi, якИй BiH СКЛаДае

не рiдше Hi)( раз на шiсть мiсяцiв i передае керiвнику та засновникам (учасникапл). Очiгrка
проводиться за критерiями, визI]аченими Уповновахtеним.

IX. Умови конфiденцiйIIостi iнформуванпя УповноважеIlого
працiвниками про фаI(Tи порушеlIь антикорупцiЙнrrх вимог

l. Праuiвникам ,ЩП <Тростянецьке ЛГ> гарантусться конфiденцiйнiсть ix повiдоl,tлень

директору або Уповноваженому про виявленi ознаки порушень Ан,t,икорупцiйноI проrралrи,

корупцiйних чи пов'язаних з корупцiсю правопорушень в дiяльностi iнших працiвникiв ,ЩП

<Тростянецьке ЛГ> та повiдопллень про факти пiдбчрення праuiвникiв пil,лрисл,Iства до

вчинення корупчiйних чи пов'язаних з корупчiсю правопорушень.

2. Повiдомлення про виявленi ознаl(и лорvшень Антиttорупцiйнот програпlи. а Takoilt

повiдомлення про факти пiлбурення працiвникiв !П <Тростянеl(ысе ЛГ> до вчиненнrI

корупцiйних чи пов'язаних з корупчiсю правопорушень MoltyTb бути здiйсненi в уснiй чи

письмовiй формi. за допомогою канапiв зв'язltу, визначених у Днтикорупчiйнiй програlrri.

Повiдомлення також можуть здiйснюватися rtрацiвнrlкамlt та посадовиN,lи особами дiЛОВtlХ

партнерiв Юридичноi особи.

Керiвник забезпечуе чiлодобову роботу вttазанtлх каttапiв зв'яtзку та iхнiй захисr Bi-t

зовнiшнього втручання i витоку iHrPopirlauii.

з. Подання завiдомо неправдиljllх повiдопlлеtль llc .lоп},скаеться.

4. Повiдомлення прачiвникiв ,ЩП <Тростяlrечьке ЛГ> про виявленllя ознаIi вчинеtlнrl
корупцiйних чи пов'язаних з корупцiсю правопорушень молtуть бути анонiмними.

Днонiмне повiдомлення про виявлення ознак вчинення корупцiliних .ltl пОв'яЗанllх З

корупuiеrо правопорушень лlоясе бути розглянуто лиuIе у випадку. кол1l наведена у Hbo}l)i

iнфорпrачiя стосусться коItкреlного працiвника !П <Тростялlецьке JIГ> або дiловltх парТttерiВ

пiдприсплства та п,tiстить фактичнi данi, якi iuолtчть бути перевiрегli,

5. Перевiрку iнфорпrацii, викладеноТ в повiдолIленнi, з.цiйснюс Уповноваlttений! а якщо
повiдомлення стосуеться дiй самого Уповноваrкеного - працiвник, визначений дliректороN,l
пiдприсмства.

6. Бу_rь-яrli данi. шо Jillогь Ilo)l(лllBicTr- i:errlIIr|,iK1 вlltи особr,. яt;lt пoBiloltIt,-.:t
Уповноваженого про (lакти IIiдбуреннrr до вtlllIIеIIня riорl,гtчiйttоrо або пов'язаного з

корупцiсю правопорушення або про виявлення озIлак порушення вимог Антиttорупцiйноi
програi\lи. вчиIIення прашiвниками чtt iншиrrlи осооаvи корупuiЙних аб.l п.lв'яЗаниl i

корупцiеrо правопорушень. на-цежать до конфiдеIrцiйноi iнформачii та охороняються згiдt to з

законоN,I.

Уповноваrlсений ra особи. зlлученi ни\4 ]о переuiрки вик.rlденоТ 1 lloBiлoM.teItrti
iнформацii, не в правi ii розголошувати.

Х. Процсдури захисту працiвцикiв, яl(i повiдомили itIформацiю про
корупцiЙttе або поlз'язаllе з rсорупцi€Iо правопорушеlIllя

1, .Щиректор/або УповлIоваяtений в пlerrtax cBoix повноватtень забезпечуIоть умови длrI
захисту осiб, яtti надають допомогу в запобiганнi. вrtявленlti ,га протtlдiТ ttopl,rIuii' в

flП кТростянецьке ЛГ>.

2. Iнфорпrачiя про працiвнrlка. який повiдоltлtв про ознакri lIорушеlIня вимог
Анrикор5лшiЙl,оТ прогр]\аll_ виявлеlllIя otHaK (tll])пцiЙноtо ltбо IlOB яJillluго l корупчirю
правопорушення (лалi - виttривач). не мо}ке бути розголошена. Kpiпr випадкiв. встановлених
законом.

3. Викривач:r не N{оже бути звiльнено аIи при\,Iушено до звjльlлення. притягнуто до
дисциплiнарноТ вiдповiда-,lьtlостi чи пiддано з боку кеlliвничтва iнuiим негзтивнI-INI заходаN{

вллив} (переведення- атестltцiя. злliна умов прllчi. Bi:rtoBl в призttа.tеннi IIа вищ) посаJ).



скорочення заробiтноi плати тощо) або загрозi таких заходiв впливу у зв'язку з

повiдомленням ним про порушення вимог антикорупцiйного законодавства та,/або вип.tог

Антикорупцiйноi програми.

4. У разi витоку конфiденцiйноi iнформачii про в}lltривача директор !П <Тростянеuьке
ЛГ>, Уповноваrкений за заявою такого працiвнltка або за власною iнiцiативоtо повинен
невiдкладно вrttиr и Bcix заходiв для уникнення нас гання Hel ативних наслiдкiв для викривача.
пов'язаних з таким розголошенням.

5. Заходи дJiя захисту викривача визначаються директором спiльно з Уповноваrttеним i
впроваджуються за умови письмовот згоди працiвника.

XI. ВрегулIованItя коIIфлiкту ilrTcpcciB Iз дiяльItостi працiвlrикiв
ЮрItличlIоТ особи

l. Прачiвники IОридичноi особи зобов'язанi не пiзнiше наступного робочого дня з дат1.1.

коли дiзнмися чи повиннi були дiзнатися про наявнiсть у них реального чи потенцiйного
конфлiкту iнтеlэесiв. письмово повiдомляги про це своlо безпосере:нього керiвника. не
вчиняти дiй ra не приймати рiшень в y\loBax реального конr!лiкту iHTepeciB га вrlсttти заходiв
щодо врегулювання реального або потенцiйного конф"пiкту iHTepeciB.

У разi виникнення реаJlьного або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у дирекl,ора
flП кТростянеuьке ЛГ> BiH гlисьмово повiдомляс про це УповновDIIеIIого.

У разi винllttltення реа,[ьrlого або потенцiйного конфлirtту iHTepeciB у Уповноваrкеitогсl
BiH письмово пuвiдомляг пllо че KepiBHttKa.

2. Безпосереднiй керiвник особи протягоN,I двох робочих днiв пiсля отриманнrI
повiдомлення про наявнiсть у пiдлеглоi йопt1, особl.r реfuIьного чи потенцiйtного ltонфлirсг1,
iHTepeciы прийшIас рiшення про спосiб врегулюваннrI конфлiкту iHTepeciB. про що повiдоьurяс
праuiвника.

Безпосерелrliй керiвниlt- яI(ому ст{lло вiломо про конl[,лiкт iнтсlэесiв у пi:лсглого liorI1
працiвника, зобов'язаний вжити передбачених законом заходiв для запобiгання та
врегулювання конфлiкту iHTepeciB (у тому числi у разi самостiйного виявлення наявного
rtонфлiкту iHTepeciB у пiдлеглоi йому особи без здiйснеtтпя HeIo вiдповiдного повiдомленIля),

3. Врегулrовання конфлiкту iHTepeciB здiйснюсться за допомогою одного з

нижченаведених заходiв:

I)1сунення прачiвника вiд викоltltння завдаIIня. B(lIllIeHllя лiй. прийняrtя рiшеttня ,ttt

участi в його прийняттi;

2) встановлення додатl(ового контролю ja виl(онанням працiвнико1\l вi:повiдного
завдання, вчинення!I ним певних дiй .rи прrtйнrrття рiшень;

З) обмеrrtення у лоступi працiвника до певноТ iнформаuii;

4) перегляду обсягу функчiонапьних обов'язкiв лрачiвника:

5) переведення прачiвнttttа на iншу лосаду:

6) звiльненrrя працiвника.

Порялок зilс,l осування lаходiв врегулtовання коttt|_,лitсту iHTepeciB та його особливостi д.rя

рiзних категорiй працiвникiв !П кТростянечьке ЛГ> встановлlоrоться Уповноваlкеним,

4. Рiшення про врегулювання конфлiкту iHTepeciB у дiяльностi директора fll-i
кТростянецьке ЛГ> приймасться ,Щеряtавним агентствоN,I лiсових pecypciB Украiни.

5, Працiвники пiдприемства можуть самостiйно вrкити заходiв щодо врегулIован}Iя
конфлiкту iHTepeciB шлrlхом лозбавленI,Iя вiдповiдIлого приватного i1,1Tepec1, з нада}IняNI
пiдтвердних документiв безпосередлlьому ttерiвлtиItу та Уповноваltiеноп,l1,. Позбавлення
приватного iHTepecy мае виключати буль-яку моtttливiсть його приховування,



ХII. Порядок надання працiвникам poз'ltcHeltb та lсонсультацiл"t
уповповаiкен и м

1. При нzrявностi питань щодо тлчмачення окремих положень Антиttорупцir"tноi
програми керiвник, працiвниltи пiдприсмства Mon(yтb звернутися до Уповноваженого за

о lри vанняv ) cHolo чи п исьмовоt о роз'яснення.

2. Суть звернення щодо надання poJ ltсtlення чи консуль,гаuiТ вtlклада€ться
безпосередньо Уповноваrкеному (у визпачеrli Уttовноваrrtеним дtлi та години особистого
прийому) або шляхом направлення на його iм'я службовоi записклI чи лIадiслання на його
електронну адрес) лисьl\tовоIо звернеIlня у ловi.tьнiй ,|loplri.

3. УловлIоваrI<ений надас ),сне роз'яснення пiд час особистого прийоплу або у письпtовiй

формi - не пiзнiше Hilt протягом 5 робочих днiв з дня отри]\{аIl[lя запиту.

У повttоваlлtений Mo)l(e продов)кити cTpol( рuзl л)I_1), ]вернення. апе нс бi_rьше ttirlt rtlt

10 робочих днiв. про що письN{ово iнформус особу. яка звеl]i{у"цась за роз'ясненняr,t.

4. Якщо пiд час надаIIltя роз'яснення УповноватiслIиi.t l]!Iявить ознаки поl]ушеIlllr]
Антиrtорупцiйrrоi програмлt або ознакl,r вllиIIеlIня ttорl,пцir-tного або псlв'язаного з корl,пчiсlt,
правопорушення- BiH iнiцiю, переJ керiвниt<оrt лltltнн>t проведення BHr трiшньогu

розслiдування у порядку} передбаченому роздiлом XV Антикорупчiйноi програми.

XIII. Порялоlt проt]едсltIlrI перiодиllIIого llillBищeIrlIrI I(ваJIiфit(ацii
працiвIlикiв у сферi запобiгаIrllя ,I,a вtlrlвлеIIIlя r(орупцiТ в

ЩП <ТростяlIсllыtс ЛГ>

1. Гliдвицення квалiфiкацiТ прачiвникiв lJП к'Грсlстянечьке JlГ> у сферi запобiг,анltrl та
виявпенн_я корупчii здiйснюсться з it{етою надання базових зllilнь з питань антикорупчiйного
законодавства. пiдвищенняt 1эiвня влtконання вLI\{ог AllTrt trорr,п чiй t toi програ\I].]. t]lормування
антикоруппiйноi r<ультури, а TaIioI( вихова}Iня Irетерп ипlос,t,i .rо корупцii.

2. Пiдвищення квапiфiкацiТ здirjснtосться вiдповiдttо до затверд)liеного директоl]оN{

,ЩП <Тростянецьке ЛГ> теNlатичного плану-графiItа на Ko)ItHe гriврiччя, яtкий готустьсяt
уповноваженим.

Пiдвищення rtвалiфiкачii повинно передбачатtt яIi за\одII д.пя Bcix rr]laцirltrlirtiB ДIll
,,Тростя нечьке Л Г,.. так i oKperr i зilхоJ It Jля дирсI( l орil л i-lп 1,ц 

глlg 1 g..

Тематика,га форма заходiв (семiIlари, леrtцii. практllкуNlлl, треtriнги, вебiнари тощо) iз
пiдвищення ква,пiфiкачii визначаються Уповнова;tlеtt l,tr,T з урахуваIIня\{:

l) пропозиuiй керiвника. керiвниl<iв стр) N,lypHLx пiлрозлi.,liв:

2) результатiв оцiнки впровадхtення заходiв Антиttорч гI чiйноi програr,tи;

З) результатiв перiодичноi оцiнttи ttорупчiйI.1их ризикiв у дiяльностi ,ЩП <Тростялlецьке
ЛГ,,;

4) результатiв внутрiшнiх розслiдувань; 
'

5) звiry Уповноваженого.

3. Витрати часу на пiдвищення квалiфiкацii у сферi запобiгання та виявлеllлIя корчпшi'i
складають не меIlше 5 вiдсоткiв за]]апьного обсягу робочого час) lta лiврiччя,

4. Облiк прбведених заходiв iз пiдвищення квапiфiкацii у сферi запобiгання та виявлення
корупцii, а TaKo)t облiк присутнiх на заходах здiйснlоеться Уповноваlкеним.

ХIV. Застосувапtlrl заходiв дисllипJIilIарIIоi вiдповiдалыIостi до
працil]IIиltiв, якi порушуlо,l,ь полоiliсIIllrI AllTиKopyпllir"lIloi програNIи



1, У разi наявностi iнформаuii, що свiдчить про ознаки порушення прачiвниками вимог
Антикорупцiйноi програми, здiйснюються TaKi заходи :

1) призначаеться у встановленому роздiломr ХV Антикорупчiriноi програми порядк),

внутрiшне розслiлування з метою пiдтвердltсення чи спростування iнфорпrаuiТ про йпrовiрне

порушення;

2) за наявllосгi досlатttiх лiдсtав за резульгillJI\lи вн1 грiшнього розслiл1 вrнttя KepiBHllK

наtспадас лисчиплiнltрне с,l яI Ilсllня вiдповiдttо ]o JilI(ol,|).

2.,Щисцип:tiнарнi стягнення накладаjоться ItepiBtttLLlolI па працiвнrtкiв.ЩП <Тростянеuьке

ЛГ> вiдповiдно до норм закоltодавства про працIо.

ХV. Порядоlс проведенttя BHyTpiшIIix розслiдувань

l. У разi надходження повiдом.rення або вияtз,пення ознак порушення ДнтлrкорупцiйноТ
програмИ працiвникоМ !П <Тростянецьке ЛГ> або ознак вчинення працiвниttопl

пiдприсмства корупцiйних або пов'язаних з ltopyrtuieto праtsопорушень Уповновlrtiеrtttй

повiдомляе про ue ltерiвника, який влtивае заходiв. передбачеttих пунктоrd 2 цього роздi,пу,

У разi надходженнЯ повiдомлення або в1,1я]]леl]нrl ознак порушення виN,Iог

Днтикорупцiйноi програми керiвниltоtпл або ознаlt вчI-iIlення корупцiГlного .Iи ПОВ'ЯЗitнtll't, 'l

корупцiсю правопорушення Уповноваlкений повiдопtляс про це f{ержлiсагентствоJ яItе

вжива€ заходи, передбаченi пунктом 2 uьоrо розлiлу.

У разi надходrrtення rIовiдолллення або виявJlеннr{ фактiв гrро вl{инення Уповноваltеttиlчt
корупцiйного або пов'язаного з корупчiсю правопорушення, порушення вимог
Днтикорупцiйноi програми керiвник повiдомляс про це I-IацiонiаlIьне.lген'I'С'I'IjО З питalll])

запобiгання rtорl,плii i вrrtивас заходiв, передбачених ]Iчнltтом 2 чього розлiлу.

2. Зi умов. tlередбаченtлх пункто}I 1 l{ього розлiлу, директор ДП (Тростянецьке ЛГ>

зобов'язаний в)l(ити таки \ заходiв:

1) проlяrоrI 5 днiв iнiцirоваlи проведсllttя BttlTpimttbolo ]\озслiJ)в'нll'l З \IJloll)
пiдтвердлtення чи спростуванпя iнфорпrаuiТ про itrIoBiptle поI]уttlення AtlTll ltОРУПЦil.ittОТ

програ}Iи або корупцiйне чи ttов'язане з tiopyпuictcl п равопорушеннr];

2,1 за резулыltilми проведення Bttytpimttboto 1.1o зслi_r; вlн]lя зxc,lo(,)Bltttt :исuttл_tiнарtt;
сlяlнеllня до винних осiб, яttшо.]ля цього с пiдстави:

З,; за резlльIаrами внуrрiшнього розслiл1 вllння IlизllilIIlltи способll )с\ l]сння пptt'tlttt i

паслiдкiв порушення. якшu гiliе пlало rticцe. il Iillio;l,, tlбсзпечlttlt JJ\o_1ll шО-lО lrttoбit.tltllя
таltипt дiям у майбутньому;

4) у разi виrlвJIення ознак корупчiйного або пов'язаноtо з кор) пчiсtо правопорушення. за

вчиненljя якого передбачено ад;rлiнiстративн1, або кримiнапьну вiдповiдальнiсть. негайнО

iнформувати про це спецiально уповновФкених суб'сttтiв у сферi протидii корупuii.

З. Вiутрiшнс розслiдl,ванLtя проводItться лllLuе \, випадкtlх: I(о"цl] Tlaдallir або Bllr]I]j]eIla

iнформацiя стос},сться конкретних осiб та плiстить факr,rrчнi данi, якi mrorKyTb бути перевiренi.

Вrrутрiшнс розслiдуванttя призIiаrIасться JиI]скlоро\л i здii]Iсttюс"гься ltolIicicto. Порялоrt
проведення внутрiшнiх розслiдуваttь. якi здiйснtоtоться вiдповiдно до АнтliкорупцiйllО;
програми, затве]]дr(уеться jlиректороN{.

Що складу ttoMIicii обов'язково вклюLIаеться YtloBIloBa;tteH lt й, за виняпliоll вltгtitдttiв. l,-u,пIt

розслiдування призначастьсrl за наслiдками вllявлL,llнlt (lattTiB чи отрIlмання irrфopirra;tii lrpo

вчинення Уповноваженим корупчiйного або пов'язаt,lого з корупцiсю правопорушеttttя.
порушення вимог Антикорупцiйноi програми.

CIpoK проьсдеttня розслiцуваttllя lle повинен леревишуватtt l0 лlliв.

Матерizши проведеrIих внутрiшнiх розслiдуваttь зберir,аrоться B'alэxiBi УtlовlIова',ItсIIогtl
гtе менше 5 poKiB.



у разi якщо за результатами внутрiшнього розслiдування на Уповноваженоl]о

11аппuдuir"с" дисциллiнарне стяl-нення, про це письмово повiдомлясться Нацiоналыtе

агентство з питань запобiгання корупцii у дводенний строк з дати його накладення.

ХVI. Порядок вIIесепIIя змiн до Аltтикорупцiйноi програпlи

1. !иреrtтор Щп <тростянецьке Лг> забезпечус орrанiзацiю механiзп,Iiв зворотного

зв'язку та iншi внутрiшнi процеси, спряпtованi rra пiдтрлtмlttу та постiйrIе вдосltонапенI irI

Анl икорул чiйноI п pol раvи,

2, Змiст Антикорупцiйноi програми молtе бути переглянутий за результатами:

1) звiту про оцiнки корупцiйних ризиttiв у дiяльностi !П кТростянечьке ЛГ>;

2) здiйснення нагляду i контролю за дотриl\lпIlням Д нтикорупrriйнот програмlл. а Tako)ii

оtliнки результа liB здiйснеttня передба,lених нею tlxo:iB:

З) аналiзу практики вико]lання Уповноватtен ипl своIх лосадових обов'язкiвl

4) проведення Уповноваrttенипл аIIкетуваI]ня. обговореннЯ та коllсу;IьтацiЙ iЗ

працiвниками, керiвником, а TaKo)lt з дiловими партнераN,lи !П к'I'ростянеuьке ЛГ> rцодо

удосконалення Антлlкорупцiйноi програлли.

3. Iнiцiатором внесення змiн до днтикорупцiйноi програми MorKe бути Уповноватtений, а

тако)t директор, працiвники !П кТростяrrеrIьке ЛГ>.

4. Пропозицir щоло вI]есенIIя зллiлt до Аttтиttорупuit:trIоТ програrtll подаlотьсrl

Уповноваженоп,lу, який ix вивча€ та систел{атизус. Раз на piti Уповноватtеtrltй надас ttepiBttttt;1'

узагzuIьненIIя пропозицiй щодо внесення змiн до дrrгtлкорупцiйноi flрограми- якi надiйшли.

та надас своi реколtендацii щодо ix врахування або вiдхилення.

5. ,Щиреliтор !П <Тростяrrецьке ЛГ). oTpllNlllвm]] вiд Уповноваltеного узага[ьнеtlня
пропозичiй щодо вцесення зплiн до ДнтикорупuiйноТ програлли. iHiuiIoc проведення iх
вiдкритого обговорення трудовим колектlлвом.

У випа.]Iсаr. tсоли Уповttов;,trкений ttlлоJtяtllс Hlt teprriHoBoшl1 BtteceHHi псвttиr trlitt .lo

Днтикорупцiйноi проrраN{и, лиректор у наliкоротшиr"t cTpol(. але не пiзнiше 10 днiв з лати

надходжеяня таких пропозицiй. iнiцiюе проведення вiдповiдного обговореннrt.

6, У резуrrьтатi cxBa,relltt-lt пропозлlцiri прitцiвltиltаrlлt (труловl.rrr rсо.rективопr) fll1
кТростянецьке ЛГ> диреtlтор своiпt наказоьt затверд)i),е вiдrrовiднi зпtiни до АrtтикорупuiйноТ

програми, якi е rT невiд'смноIо tlастиною.


