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IJiею Антикорупцiйною програмою ,Щержавне пiдприемство <Тростянецьке лiсове
господарство) (далi - ДП <Тростянецьке ЛГ>) проголошуе, що 'ri пралiвники, посадовi особи,
керiвник i заступники у своiй внутрiшнiй дiяльностi. а тако)к у правовiлносинах iз дiловими
партнерами, органами лержавноi влми. органами мiсцевого самоврядування. керуються
принципом <нульовоi толерантностi> до будь-яких проявiв коfупчii i вживатимуть Bcix
передбачених законодавством заходiв щодо запобiгання, виявлення та протидii корупцli i
пов'язаним з нею дiям (практикам).

I. Загальнi положення

1. Антикорупчiйна програма € комплексом правил, стандартiв i лроцедур щодо
виявлення, протидii та запобiгання корупцii у лiяльностi !П кТростянецьке ЛГ>.

2. Антикорупчiйна програма встановлюе стандарти та вимоги не нижчi, нiж
передбаченi Законом УкраiЪи кПро запобiгання корупцii> (лалi - Закон) та Типовою
антикорупцiЙною програмою, затверд)I(еною рiшенням Нацiонального агентства з питань
запобiгання корупцii.

3. Термiни в Антикорупчiйнiй програмi вживаються у значеннях, наведених в Законi.

4. Антикорупцiйну програirлу затверджено HaKirзoM директора !П кТростянечьке ЛГ>
пiсля ii' обговорення з працiвниками i посадовими особами лiсгоспу.

5. Текст Антикорупцiйноi програми перебувас у постiйному вiдкритому доступi для
працiвникiв, посадових осiб !П кТростянецьке ЛГ>, а такояt для дiлових партнерiв.

II. Сфера застосування та коло осiб, вИповiдальних за реалiзацiю
Антикорупцiйноi програми

1, Антикорупцiйна програма с обов'язковою для виконання yciMa прачiвниками
.ЩП <Тростянецьке ЛГ>, включаючи посадових осiб ycix piBHiB, директора.

2. Антикорупчiйна програма також застосовуеться !П кТростянецьке ЛГ> у його
правовiдносинах iз дiловими партнерами, у тому числi органами державноi влади та
органаi\,{и мiсцевого самоврядування.

3. Здiйснення заходiв щодо виконання (реалiзацii) АнтикорупцiйноТ програми в межах
cBoix повноважень провадять:

1) директор .ЩП <Тростянецьке ЛГо (да.,,ri - керiвник);

2) посадова особа ЩП кТростянецьке ЛГ>, вiдповiда.,,rьна за реалiзацiю Антикорупцiйноi
програми (да.,тi - Уповноважений), правовий статус якоi визнача€ться Законом i
Антикорупцiйною програмою;

3) посадовi особи !П <Тростянецьке ЛГ> Bcix piBHiB та iншi працiвники пiдприемства
(лапi - прачiвники.1.

III. Антикорупцiйнi заходи у дiяльностi.ЩП <Тростянецьке ЛГ)
1. Перелiк антикорупцiйних заходiв у лiяльностi flП <Тростянецьке ЛГ>
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1. ЩП <Тростянецьке ЛГ> забезпечуе розробку та вжиття заходiв, якi с необхiдними та

достатнiми для запобiгання, виявлення i протидii корупцii у своiй дiяльностi.

2. Антикорупцiйнi заходи включають:

1) перiодичну оцiнку корупцiйних ризикiв у дiяльностi ЩП <Тростянечьке ЛГ>;

2) антикорупчiйнi станларти i прошедури у лiяльностi !П ,<Тростянечьке ЛГ,,.

З. Основними антикорупцiйними стандартами i проuедураr,ли .ЩП кТростянецьке ЛГ) €:

1) ознайомлення нових працiвникiв iз змiстом Антикорупцiйноi прогрш,rи, проведення
навчаJIьних заходiв з питань запобiгання i протидiТ корупцiТ;

2) антикорупчiйна перевiрка дiлових партнерiв;

3) положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупцiйноi програми;

4) критерii обрання дiлових партнерiв ,ЩП кТростянецьке ЛГ>;

5) обмеження щодо пiдтримки.ЩП <Тростянецьке ЛГ> полiтичних партiй, здiйснення
благодiйноi дiяльностi ;

6) механiзм повiдомлення про виявлення ознак порушення АнтикорупцiйноТ програми.
ознак вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiсю правопорушення, а також
конфiденuiй н icTb таких повiдомлень та захист викривачiв:

7) здiйснення Уповновахеним та працiвниками функuiй щодо запобiгання корупuii;

8) процедура розгляду повiдомлень викривачiв, включаючи внутрiшнс розслiдування i
накладення дисциплiнарних стягнень;

9) норми професiйноi етики та обов'язки i заборони для працiвникiв;

10) механiзми запобiгання i вреryлювання конфлiкту iHTepeciB;

ll) обмеження шоло поларункiв:

12) нагляд i контроль за дотриманням вимог Антикорупuiйноi програми.

2. Перiолична оцiнка корупцiйних ризикiв у дiяльностi
ЩП <Тростянецьке ЛГ>

1. ,ЩП <Тростянецьке ЛГ> не менше одцого разу на piK здiйснюе внутрiшню оцiнку
корупчiйних ризикiв у своiй дiяльностi.

2. Корупцiйним ризиком е обrрунтована ймовiрнiсть настання подii корупцiйного чи
пов'язаного з корупцiею правопорушення або порушення вимог Антикорупцiйноi програми.

3, Оцiнка корупцiйних ризикiв в !П <Тростянецьке ЛГ> проводиться комiсiсю з оцiнки
корупчiйних ризикiв (далi - комiсiя).

Порядок дiяльностi та склад KoMicii затверджуються директором пiдприсмства.

.Що складу KoMicii входять Уповноважений (голова KoMicii), керiвники структурних
пiдроздiлiв .ЩП <Тростянецьке ЛГ>, а також iншi працiвники, визначенi директором
пiдприемства за погодженням з Уповноваженим.

Пiд час проведення оuiнки корупцiйних ризикiв за iнiцiативою Уповноваженого до

роботи KoMicii без включення до ij складу можуть заJIучатися iншi працiвники ЩП
кТростянецьке ЛГ>, а також незалежнi експерти чи спецiалiсти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлiкту iHTepeciB або необ'сктивностi у роботi
KoMicii, при розподiлi функчiй мiж членами KoMicii бере до уваги коло ix посадових

, обов'язкiв в,ЩП кТростянецьке ЛГ>.
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4. Метою дiяльностi KoMicii с запобiгання, виявлення i усунення корупцiйних ризикiв у
дiяльностi директора та працiвникiв .ЩП кТростянецьке ЛГ>.

5. Корупuiйнi ризики у дiяльностi ЩП <Тростянеuьке ЛГ> подiляються на внутрiшнi та
зовнiшнi,

Внутрiшнi корупцiйнi ризики iдентифiкуються в органiзацiйно-управлiнських,

фiнапсово-господарських, кадрових, юридичних процедурах дiяльностi !П кТростянецьке
ЛГ).

Зовнiшнi корупцiйнi ризики iдентифiкуються у дiяльностi дiлових партнерiв, у тому
числi оргалiв державноi влади, органiв мiсцевого саN4оврядування, з якими .ЩП

<Тростянецьке ЛГ> перебувае у дiлових правовiдносинах.

6. За результатами iлентифiкачii корупчiйних ризикiв комiсiсю вiдповiдно ло порялку ii
дiяльностi здiйснюються iхнс визначення та опис, класифiкацiя за датегорiями та видами.

7. За результатами оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi !П <Тростянешьке ЛГ>
комiсiя готуе письмовий звiт, що пiдписуеться членами KoMicii.

Звiт складасться за формою i структурою. визначеними в порядку дiяльностi KoMicii.

Звiт за результатами оцiнки корупчiйних ризикiв поласться директору пiлприсмства i

повинен мiстити:

1) iдентифiкованi корупцiйнi ризики, а також причини, що iх породжують, та умови, що
iM сприяють;

2) очiнку виявлених корупцiйних ризикiв;

3) пропозицii щодо заходiв iз запобiгання, усунення (зменшення) рiвня виявлених
корупчiйних ризикiв.

Текст звiту нада€ться для ознайомлення працiвникам !П <Тростянечьке ЛГ>, а також
може бути оприлюднений на веб-сайтi пiдприсмства.

8. Якщо пiд час заходiв щодо оцiнки корупцiйних ризикiв Уповноважений виявить факт
порушення Антикорупцiйноi програми, вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiсю
правопорушення. BiH iнiчiюс перед керiвником питання проведення внутрiшнього
розслiдування у порядку, передбаченому роздiлом ХV АнтикорупчiйноТ програми.

9. За результатами опрацювання звiту внутрiшньоi таlабо зовнiшвьоi оцiнки
корупцiйних ризикiв директор пiдприемства, його заступники вживають необхiдних заходiв
для запобiгання, виявлення i протидii корупцii у дiяльностi.ЩП кТростянецьке ЛГ>, у тому
числi шляхом змiни iснуючих антикорупцiйних стандартiв та процедур.

3. Опис антикорупцiйних стандартiв i процедуру дiяльностi
ЩП <Тростянецьке ЛГ)

1. З метою формування належного рiвня. антикорупцiйноi культури Уповноваженим для
нових працiвникiв, а також iнших осiб, якi дiють вiд iMeHi !П кТростянецьке ЛГ>,
проводиться обов'язкове вступне ознайомлення iз положеннями Закону, АнтикорупцiйноТ
програми та пов'язаних з нею документiв.

2. Положення щодо обов'язковостi дотримання Антикорупцiйноi програми включаються
до правил внутрiшнього трудового розпорядку .ЩП <Тростянецьке ЛГ>, колективного
договору пiдприсмства. трудових договорiв. а також мо)(уть включатися до договорiв. якi
укJ]адаються пiдприемством.

Примiрнi форми антикорупцiйних застережень розробляються Уповноваженим з

урахуванням сфер дiяльностi !П кТростянецьке ЛГ>.



3. .Щiловi партнери !П <Тростянецьке ЛГ) обираються згiдно з критерiями. якi
базуються на прозоростi дiяльностi, KoHKypeHTHocTi, якостi ToBapiB, робiт i trослуг та
надiйностi.

4. Критерii i процедури вiдбору дiлових партнерiв для рiзних сфер лiяльностi
!П кТростянецьке ЛГ> розробляе Уповноважений та затверджу€ керiвник,

5. Уповноважений проводить антикорупцiйну перевiрку наrIвних або потенцiйних
дiлових партнерiв .ЩП кТростянецьке ЛГ> з метою оцiнки наявностi корупшiйних ризикiв,
При цьому Уповноважений перевiряе, чи мае дiловий партнер репутачiю суб'екта, дiяльнiсть
якого пов'язана з корупцiею (HaBiTb за вiдсутностi вiдповiдних судових рiшень), та чи не
буле лiловий партнер використовуватися як посередник для передачi TpeTiM особам (або для
отримання вiд TpeTix осiб) неправомiрноi вигоди.

Антикорупцiйна перевiрка здiйснюеться вiдповiдно до вимог Антикорупцiйноi
програми, а також стшлдартiв для рiзних сфер дiяльностi fiп' ктростянецьке Лг>, що
розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матерiали перевiрки зберiгаються не
менше нiж 5 poKiB.

За результатами антикорупцiйноi перевiрки дiлового партнера !П кТростянечьке ЛГ>
Уповноважений складае письмову рекомендацiю керiвнику.

У разi негативноi рекомендацii Уповноваженого керiвник для продовження або початку
правовiдносин iз таким дiловим партнером мас ухвалити обrрунтоване рiшення з цього
питання.

6. !П <Тростянецьке ЛГ> (у разi вiдсутностi заборон, встановлених законодавством)
може здiйснювати внески на пiдтримку полiтичних партiй, а також здiйснювати благодiйну
дiяльнiсть лише пiсля висновку Уповноваженого про вiдсутнiсть корупцiйних ризикiв.

Уповноважений ухваrrюс висновок протягом l0 календарних днiв лiсля отримання Bcix
ДОКУМеНТiВ, ПОв'язаних iз здiЙсненням вказаних BHecKiB або благодiйноi дiяльяостi, i
направляе його директору.

БЛагоДiйна дiяльнiсть !П кТростянечьке ЛГ> за загальним правилом мас здiйснюватися
(у разi вiдсутностi заборон, встановлених законодавством) лише через благодiйнi органiзачii
вiдповiдно до законодавства.

7. Здiйснення благодiйноi дiяльностi !П кТростянецьке ЛГ> не допускасться, якщо:

1) iT здiйснення е умовою укладення будь-якого договору, ухваJIення рiшення органом
державноi влади, органом мiсцевого самоврядування або здiйснюсться з метою о,Iримання
переваг у пiдприемницькiй дiяльностi;

2) лiловий партнер або орган державноi влади, орган мiсцевого самоврядування
наполягае на здiйсненнi того чи iншого виду благодiйноi дiяльностi через певну благодiйну
органiзацiю.

Уповноважений веде реестр здiйснених flП <Тростянецьке ЛГ> BHecKiB на пiдтримку
полiтичних партiй та благодiйноi дiяльностi. .Щанi в такому peecTpi пiдлягають зберiганню не
менше нiж 5 poKiB.

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

8. !ля повiдомленвя прыtiвниками !П <Тростянецьке ЛГ> про факти порушення
Антикорупцiйноi програми, вчинеЕня корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю
правопорушень (далi - повiдомлення) Уповноважений розмiщуе вiдповiдну iнформацiю на
iнформацiйних стендах в примiщеннi пiдприемства та на його офiчiйному веб-сайтi. Така
iнформацiя повинна мiстити:

номер телефону для здiйснення повiдомлень*;



адресу електронноi пошти для здiЙснення повiдомлень*;

годиЕи прийому особи, яка уповноважена отримувати ycнi та письмовi повiдомлення *.

* Визначаеться (встановлюеться) Юридичною особою.

Уповноважений веде ресстр повiдомлень про факти порушення Антикорупцiйноi
програми або ознак вчинення корупцiйних чи пов'язаних з корупчiсю правопорушень.
Порядок ведення вiдповiдного ресстру затверджусться керiвником за поданням
уповноваженого.

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

IY. Норми професiйноi етики працiвникiв ДП <<Тfiостянецьке ЛГ>

1. Працiвники .ЩП <Тростянецьке ЛГ> пiд час виконання cBoii функцiонмьних
обов'язкiв зобов'язанi неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведiнки.

2. Працiвники !П кТростянецьке ЛГ) толерантно i з повагою ставляться до полiтичних
поглядiв, iдеологiчних та релiгiйних переконань iнших осiб, а також зобов'язуються не
використовувати cBoi повноваження в iHTepecax полiтичних партiй таlабо полiтикiв.

3. Працiвники ,ЩП кТростянецьке ЛГ> дiють об'ективно, незвФкаючи на особистi
iнтереси, особисте ставлення до будь-яких осiб, на своi полiтичнi погляди, iдеологiчнi,
релiгiйнi або iншi особистi погляди чи переконання.

4. Працiвники ЩП кТростянецьке ЛГ> сумлiнно, компетентно! вчасно, результативно i
вiдповiдально виконують функцiональнi обов'язки, рiшення та доручення органiв i
посадових осiб, яким вони пiдпорядкованi, лiдзвiтнi або пiдконтрольнi, а також не
допускають зловживань та неефективного використання коштiв i майна !П кТростянецьке
ЛГ).

5. Прачiвники.ЩП <Тростянецьке ЛГ> не розголошують i не використовують в iнший
спосiб конфiденцiйну iнформацiю, що стала iM вiдома у зв'язку з виконанням своiх
функцiональних обов'язкiв, KpiM випадкiв, встановлених законом.

6. Працiвники.ЩП кТростянецьке ЛГ>, незважаючи на особистi iнтереси, утримуються
вiд виконання рiшень чи доручень керiвництва пiдприсмства, якщо вони становлять загрозу
охоронюваним законом права}.I, свободам чи iHTepecaM окремих громадян9 юридичних осiб,
державним або суспiльним iHTepecaM або суперечать закоцодавству.

7. Працiвники ,ЩП <Тростянецьке ЛГ> са.п,lостiйно оцiнюють правомiрнiсть наданих
керiвництвом рiшень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разi виконання
таких рiшень чи доручень.

У разi отримання для виконання рiшень чи доручень, якi працiвник.ЩП <Тростянецьке
ЛГ> ВВаЖае НеЗаКОННИми або такими, що стагiовлять загрозу охоронюваним законом lrpaвaм!
свободам чи iHTepecaM окремих громадян, юридичних осiб, державним або суспiльним
iHTepecaM, BiH повинен негайно в письмовiй формi повiдомити про це безпосереднього
керiвника, або лиректора ,ЩП <Тростянеuьке ЛГ> та Уповноваженого.

V. Права i обов'язки працiвникiв (KpiM Уповноваженого)
ЩП <<Тростянецьке ЛГ>

1..Щиректор, працiвники та iншi особи, що дiють вiд iменi.ЩП кТростянецьке ЛГ> мають
право

1) надавати пропозицii щодо удосконалення Антикорупцiйноi програми;



2) звертатися до Уповноваженого за консультацiями щодо виконання Антикорупцiйноi
пролрами та роз'ясненнями щодо iT положень.

2. ,.Щиректор, працiвники ,ЩП <Тростянечьке ЛГ) зобов'язанi,:

1) лотримуватися вiдповiдних вимог Закону, Антикорупчiйноi програми та пов'язаних з

нею внутрiшнiх документiв, а також забезпечувати практичну реалiзацiю Антикорупцiйноi
програми;

2) виконувати cBoi безпосереднi обов'язки з врмуванням iHTepeciB ,ЩП кТростянецьке
ЛГ>;

З) невiдкладно iнформувати Уповноваженого, керiвника ,ЩП <Тростянецьке ЛГ> про
випадки порушення вимог Антикорупцiйноi програми (або про випадки пiдбурювання до
таких дiй), вчинення корупчiйних або пов'язаних з корупчiсю правопорушень iншими
працiвниками.ЩП <Тростянецьке ЛГ> або iншими фiзичними абр юридичними особами, з

якими !П <Тростянецьке ЛГ> перебувас або планус перебувати у дiлових вiдносинах;

4) невiдкладно iнформувати в порядку, визначеному Антикорупцiйною програмою, про
виникнення ремьного, потенцiйного конфлiкту iHTepeciB;

5) утримуватися вiд поведiнки, яка може бути розцiненою як готовнiсть вчинити
корупцiйне правопорушення, лов'язане з дiяльнiстю ЩП кТростянецьке ЛГ>;

6) не вчиняти та не брати участi у вчиненнj корупчiйних правопорушень, пов'язаних з

дiяльнiстю ДП <Тростянецьке ЛГ>,

3. Працiвникам та керiвнику,ЩП <Тростянецьке ЛГ> заборонясться*:

1) використовувати cBoi службовi повноваження або свое становище та пов'язанi з цим
можливостi з метою одержаЕЕя неправомiрноi вигоди для себе чи iнших осiб;

2) використовувати будь-яке майно .ЩП <Тростянецьке ЛГ> чи iT кошти в приватних
iHTepecax;

3) вимагати або отримувати будь-яку MaTepia,TbHy або нематерiальну вигоду (для себе чи

для близьких осiб) у зв'язку iз здiйсненням cBoix посадових обов'язкiв, яка не передбачена
трудовим або iншим договором мiж ними та .ЩП кТростянецьке ЛГ>;

4) органiзовувати, бути посередником або особисто здiйснювати буль-якi готiвковi або
безготiвковi платежi чи розрмунки з дiловими партнерами,ЩП <Тростянецьке ЛГ>, якщо
TaKi платежi чи розрахунки не передбаченi чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рiшення працiвникiв.ЩП кТростянецьке ЛГ> з

метою отримання будь-якоi матерiальноi або нематерiальноi вигоди для себе чи для близьких
осiб, яка не передбачена трудовим або iншим договором мiж ними та,ЩП <Тростянечьке
ЛГ>;

6) вчиняти буль-якi дii, якi прямо або опосередковано пiдбурюють iнших працiвникiв,
керiвника !П кТростянецьке ЛГ> до порушення вимог Закону чи Антикорупцiйноi
програми.

4. Пiсля звiльнення або iншого припинення спiвробiтництва з ,ЩП <Тростянецьке ЛГ>
особi заборонясться розголошувати або використовувати в iнший спосiб у cBoix iHTepecax
iнформацiю (конфiленuiйну), яка стала iй вiдома у зв'язку з виконанням своiх повновая<ень,

договiрних зобов'язань, KpiM випадкiв, встановлених законом'.

5. Вимагання. прохання. одержання поларункiв для себе чи TpeTix осiб вiд юридичних,
або фiзичних осiб працiвниками, керiвником .ЩП кТростянецьке ЛГ> (безпосередньо або
через iнших осiб) у зв'язку iз виконанням cBoix повноважень або cBoiM становищем та
пов'язаними з цим можливостями не допускаються.

Працiвники, керiввик можуть приймати подарунки, якi вiдповiдЬють загальновизнаним

уявленням про гостиннiсть (наприклад, подарунки у виглядi cyBeHipHoi продукцii,



пригощення iжею та напоями, запрошення на розважальнi заходи, вiдшкодування
транспортних витрат та проживанЕя в готелi), KpiM випадкiв, передбачених у пунктi 5 цього
розлiлу. якшо BapTicTb таких подарункiв не перевиltlус один прожитковий MiHiMyM лля
працездатних осiб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна
Bapтicтb таких подаруНкiв, отриманиХ вiд однiсi особи (групИ осiб) протягом року, не
перевищуе двох прожиткових MiHiMyMiB. встановлених для працездатноi особи на 1 сiчня
того року, в якому прийнято подарунки,

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

даруються близькими особами;

одержуються як загальнодоступнi знижки на товари. послуги- загмьнодоступнi виграшi.
призи, премii, бонуси.

У разi виявлення подарунка, щодо якого icHyc заборона у йо.о од"р*чrнi, у службовому
примiщенвi, а також у разi надходження пропозицii подарунка працiвники, керiвник .щп
<Тростянецьке ЛГ> зобов'язанi невiдкладно, але не пiзнiше одного робочого дня, tsжити
таких заходiв:

1) вiдмовитися вiд лропозицii;

2) за можливостi iдентифiкувати особу, яка зробила пропозицiю;

3) змучити свiдкiв. якщо це можливо. у тому числi з числа працiвникiв
,ЩП <Тростянецьке ЛГ>;

4) письмовО повiдомити про пропозицiю Уповноваженого та безпосереднього керiвника
(за наявностi) або директора ,ЩП <Тростянецьке ЛГ>.

Про виявлення майна, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунка
складаеться акт, який пiдписуеться особою, яка виявила неправомiрну вигоду або подарунок]
та Уповноваженим або i'i' безпосереднiм керiвником чи директором !п ктростянечьке Лг>.

у разi якщо майно, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунок виявляс
особа, яка е керiвником ,щп <тростянецьке Лг> або Уповноваженим, акт про виявлення
такого майна пiдписуе ця особа або особа, уповноважена на виконання обов'язкiв директора
!П кТростянецьке ЛГ> у разi його вiдсутностi.

6. Праuiвники, керiвник, а також особи, якi дiють вiд iMeHi !П кТростянецьке ЛГ>,
утримуються вiд пропозицii подарункiв державним службовцям, народним депутатам
Украiни, депутатам мiсцевих рад, ix близьким особам, фактичним або потенцiйним дiловим
партнерам, ix працiвникам або представникам, а також вiд будь-якоi iншоi поведiнки, яка
може бути розцiненою як готовнiсть вчинити корупцiйне правопорушення, пов'язане з
дiяльнiстю [П <Тростянецьке ЛГ>.

Поларунки можуть бути дозволенi у випадках. коли вони вiдповiдають
загальновизнаним уявленням про гостиннiсть j ix BapTicTb не перевищу€ встановленi законом
розмiри.

ЗагальнУ полiтикУ !П <Тростянецьке ЛГ> щодо пропозицiй подарункiв вiд iMeHi
пi.lприсмства в рамках загfulьновизнаних уявлень про гостиннiсть визначас керiвник iз
врахуванням вимог законодавства.

7. Про кожен факт пропозицii подарунка або отримання подарунка ts рамках
загальновизнаЕих уявлень про гостиннiсть праuiвники, директор !П кТростянецьке ЛГ>
протягом одного робочого дня лисьмово повiдомляють Уповноваженого за встановленою
ним формою.

VI. Права i обов'язки Уповноваженого та пiдпорядкованих йому
працiвникiв (у разi ii наявностi)



l, Уповноважений ДП кТростянецьке ЛГ> призначасться директором пiдrlрисмства
вiдповiдно до законодавства про працю та установчих документiв юридичноi особи та
погоджусться вiдповiдно до пункту I0 Тилового положення про уповноважений пiлроздiл
(особу) з питань запобiгання та виявлення корупцii, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 04.09.2013 року }{b 706 кПитання запобiгання та виявлення корупцiТ>.

2. Уповноваженим може бути фiзична особа, яка здатна за своiми дiловими та
моральними якостями! професiйним piBHeM, отаном здоров'я виконувати вiдповiднi
обов'язки.

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

4. Несумiсною з дiяльнiстю Уповноваженого е робота на посадах, зазначених у пунктi 1

частини першоi cTaTTi 3 Закону, а також будь-яка iнша дiяльнiсть, яка створюс ремьний чи
потенцiйний конфлiкт iHTepeciB з дiяльнiстю .ЩП <Тростянецьке ЛГ>.

У разi виникнення обставин HecyMicHocTi Уповноважений у дводенний строк з дня
виникнення таких обставин зобов'язаний повiдомити про це директора !П <Тростянецьке
ЛГ> з одночасним поданням змви про розiрвання трудового договору за власною
iнiцiативою.

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

Уповноважений може бути звiльнений з посади з iнiцiативи директора !П
кТростянецьке ЛГ> за умови Еадання згоди Нацiональним агентством з питань запобiгання
КОРУПЦii. ПОРЯДОК Еадання такоi згоди затверджено рiшенням Нацiонального агентства з
питань запобiгання корупцii вiд 07 жовтня 2016 року J.'lb 74, зареестрованим в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни 28 листопада 2016 року заNs 15421296'72.

6. Про звiльнення особи з посади Уповноваженого директор .ЩП кТростянецьке ЛГ>
письмово повiдомляе Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцii протягом двох
робочих днiв та забезпечуе невiдкладне поданЕя HoBoi кандидатури на вказану посалу.

7. ГОЛОВНИМи завданнями Уповновакеного е пiдготовка, забезпечення реалiзацii та
контроль за здiйсненням заходiв щодо запобiгання, протидii i виявлення корупцii в !П
<Тростянецьке ЛГ>,

8. Уповноважений реалiзуе cBoi права i обов'язки безпосередньо. flo виконання своiх
функчiй Уповноважений може залучати (за згодою керiвника) iнших працiвникiв
.ЩП <Тростянецьке ЛГ>,

9. Здiйснення Уповноваженим своiх функчiй в.ЩП <Тростянецьке ЛГ> с незалежним.
Втручання у дiяльнiсть Уповноваженого з боку прачiвникiв, директора, дiлових партнерiв
.ЩП <Тростянецьке ЛГ>, а також iнших осiб забороняеться.

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

10. !иректор {П <Тростянецьке ЛГ> зобов'язаний:

1) забезпечити Уповноваженому налеrкнi матерiальнi та органiзачiйнi умови працi;

2) сприяти викоfiаЕЕю
Антикорупцiйною програý{ою;

Уповноваженим функчiй, передбаченихЗакономта

3) оперативно реаryвати на письмовi та ycHi звернення, пропозицiТ та рекомендацii
Уповноваженого, наданi ним в межах реалiзацii Антикорупцiйноi програми;

4)за iнiцiативи Уповноваженого надсилати запити до органiв державноТ влади. органiв
мiсцевогО самоврядуванНя, пiдприсмств, устаноВ та органiзацiй незалежно вiд форми



власностi з метою отримання вiд них вiдповiдноТ iнформацii та матерiалiв, необхiдних дlя
виконання покладених на Уповноваженого завдань.

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

1) виконувати cBoi функцii об'сктивно i неупередrкено;

2) органiзовувати пiдготовку внутрiшнiх лоьаментiв .ЩП <Тростянечьке ЛГ> з питань

формування та реалiзацii Антикорупцiйноi програми;

3) розробляти i подавати на затвердження директору внутрiшнi документи !П
<Тростянецьке ЛГ> з питань, передбачених Антикорупцiйною програмою;

4) забезпечувати здiйснення нагляду, контролю та монiторингу за дотриманням
працiвникалли, директором !П кТростянецьке ЛГ> Закону i Антикорупцiйноi програми;

5) проводити оцiнку результатiв здiйснення заходiв, передбачених Антикорупuiйною
програмою;

6) забезпечувати пiдготовку звiry про стан виконання Антикорупцiйноi програми;

7) забезпечувати здiйснення спiвпрачi з особами, якi добросовiсно повiдомляють про
можливi факти порушення вимог Антикорупцiйноi програми, вчинення корупцiйних або
пов'язаних з корупцiею правопорушень;

8) забезпечувати пiдготовку та подання керiвнику пропозиuiй щодо плану проведення
перевiрок дотримання вимог Антикорулцiйноi програми;

9) брати участь у проведеннi перевiрок та внутрiшнiх розслiдувань, якi проводяться
згiдно з Антикорупцiйною програмою;

10) брати участь в проведеннi перiодичноi оцiнки корупцiйних ризикiв у лiяльностi
Юридичноi особи;

l 1.1 забезпечувати формуванrrя i ведення peccTpiB:

працiвникiв.ЩП <Тростянецьке ЛГ>, притягнутих до вiдповiдальностi за порушеfiня
вимог Антикорупчiйноi програми, вчинення корупцiйного правопорушення чи
правопорушення. пов'язаного з корупцiсю:

здiйснених !П кТростянецьке ЛГ> BHecKiB на пiдтримку полiтичних партiй та
благодiйноi дiяльностi;

проведених згiдно з Антикорупцiйною програмою антикорупцiйних перевiрок;

проведених згiдно з Антикорупчiйною програмою внутрiшнiх розслiлувань та
перевiрок;

повiдомлень про конфлiкт iHTepeciB та про порушення вимог Антикорупчiйноi
програми, вчинення корупцiйного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з

корупчiсю:

12) органiзовувати i проводити антикорупчiйну перевiрку дiлових партнерiв
,ЩП <Тростянецьке ЛГ>;

lЗ) забезпечувати конфiленчiйнiсть iнформачiТ та захист лрачiвникiв. якi повiдомили
про порушення вимог Антикорупцiйноi програми, вчинення корупцiйного правопорушення
чи правопорушення, пов'язаного з корупчiсю:

14) надавати директору, працiвникам .ЩП <Тростянецьке ЛГ> роз'яснення та
консультацii, пов'язанi iз застосуванням Антикорупцiйноi програми;

15) забезпечувати iнформування громадськостi про здiйснюванi !П кТростянецьке ЛГ>. заходи iз запобiгання корупчiil



16) брати участь у спiвпрацi з органами дерrкавноi влади. органами мiсцевого
саIdоврядування, iншими юридичними особами, неурядовими та./або мiжнародними
органiзачiями з питань запобiгання корупчii:

17) органiзовувати проведення заходiв з пiдвищення квалiфiкачii працiвникiв

.ЩП <Тростянецьке ЛГ> з питань, повОязаних iз запобiганням корупцii;

18) брати участь у процедурах добору персоналу .ЩП кТростянецьке ЛГ>;

19) забезпечувати взасмодiю i коорлиначiю мiж структурними пiдроздiлами

,ЩП кТростянецьке ЛГ> щодо пiдготовки, забезпечення ремiзацii та контролю за

здiйсненням заходiв щодо реатriзацii Антикорупцiйноi програми;

20) здiйснювати iншi обов'язки, передбаченi Законом, АнтикорупцiЙною програмою,
трудовим договором.

12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдdнь мас право,

l) отримувати вiд працiвникiв, директора .ЩП <Тростянецьке ЛГ> письмовi та ycHi
поясЕення з питa}нь, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числi пiд час
проведення перiоди.rноi оцiнки корупцiйних ризикiв, антикорупчiйних перевiрок дiлових
партнерiв, перевiрок, внутрiшнiх розслiдувань та експертизи);

2) отримувати вiд пiдроздiлiв,ЩП <Тростянецьке ЛГ> iнформачiю та матерiали (завiренi
копii фiнансових, бухгалтерських та юридичних документiв, внутрiшню службову
кореспонденцiю) стосовно дiяльностi .ЩП кТростянецьке ЛГ>, у тому числi документи, якi
стосуються проведення (або участi) закупiвель ToBapiB, робiт або послуг, у конкурсах тощо.

У разi необхiдностi Уповноваженому надаеться доступ ло оригiналiв документiв, копii
яких йому були переданi.У випадках недоцiльностi виготовлення значноi кiлькостi копiй
документiв Уповноваженому за рiшенням директора можуть передаватися оригiнали
вiдповiдних локументiв. якi пiдлягають поверненню ним протягом 5 робочих днiв з дати
зalвершоння проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;

З.1 отримувати проекти фiнансових. орган iзацiйно-розпорядчих докуменriв. логоворiв
для проведенвя ix перевiрки на предмет HMBHocTi корупцiйних ризикiв;

4) отримувати доступ до складських примiщень, виробничих примiщень

,ЩП <Тростянецьке ЛГ>, проведення в них контрольних захолiв;

5) отримувати доступ до нмвних в ,ЩП кТростянецьке ЛГ> електронних засобiв
зберiгання i обробки даних та у разi необхiдностi вимагати оформлення вiдповiдних даних на
засвiдченому паперовому Hocii;

6) залучати до виконання своiх функцiй за згодою директора працiвникiв

!П кТростянецьке ЛГ>;

7) iнiцiювати направлення запитiв до органiв державноi влади, органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприсмств, установ, органiзацiй Bcix форм власностi для отримання вiд
них iнформацii та матерiалiв, пов'язаних з дiяльнiстю ДП <Тростянецьке ЛГ>;

8) iнiцiювати питання про притягнення прачiвникiв. керiвника до вiдповiдм ьнос гi. )
тому числi звiльнення iз займаних посад вiдповiдно до законодавства;

9) звертатися до директора з питань ремiзаuii cBoix повноважень та виконання
обов'язкiв згiдно з положеннями Антикорупцiйноi програми;

10) здiйснювати iншi права, передбаченi Законом, Антикорупцiйною програ}.{ою,

трудовим договором та посадовою iнструкцiею.



Y[I. Порядок звiтування Уповноваженого

1. Уповноважений не рiдше нiж один раз на piK в строки та у порядку, визначенi
директором [П кТростянецьке ЛГ>, готус звiт про результати виконання Антикорупцiйноi
програми (лалi - Звiт).

2. Звiт повинен включати iнформацiю щодо:

1) стану викон,lнЕя заходiв, визначених Антикорупцiйною прогр,lмою;

2) результатiв впровадження заходiв, визначених Антикорупчiйною програмою;

З) виявлевих порушень вимог Закону, Антикорупцiйноi програми та заходiв, вжитих для
усунення таких порушень;

4) кiлькостi та результатiв проведених перевiрок та внутрiшнiх розслiдувань;

5) фактiв перешкоджання нirлежному виконанню Уповiоваженим cBoix функцiй,
встановленЕя для нього необrрунтованих обмежень, випадкiв втручання у його дiяльнiсть з
боку TpeTix осiб;

6) наявних пропозицiй i рекомендацiй.

З. У разi необхiдностi змiст наданого Звiту додатково обговорюеться Уповноваженим iз
директором !П <Тростянецьке ЛГ>.

4. Загмьнi результати виконання АнтикорупцiйноТ програми, зазначенi у пiдпунктах 1, 2
пункry 2 чього розлiлу Антикорупцiйноi програми. розмiщуються у загмьному вiдкритому
доступi у паперовiй та./або електроннiй формi, а також на веб-сайтi .ЩП <Тростянецьке ЛГ>.

VIII. Порядок здiйснення нагляду, контролю за дотриманням
Антикорупuiйноi програми, а також оцiнки результатiв здiйснення

передбачених HeIo заходiв

1. Уповноважений здiйснюе нагляд i постiйний контроль за дотриманням працiвниками,
директором !П <Тростянецьке ЛГ> Антикорупцiйноi програми.

2. Нагляд i контроль за дотриманням Антикорупчiйноi програми здiйснюються
Уповновокеним у таких формах:

1) розгляд i реагування на повiдомлення про порушення вимог Антикорупuiйноi
програми, вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупчiею правопорушень;

2) здiйснення планових та позапланових перевiрок дiяльнос гi працiвникiв
.ЩП кТростянецьке ЛГ> щодо виконання (реалiзачii) Антикорупчiйноi програми;

З) проведення експертизи органiзацiйно-розпорядчих, юридичних, виробничих та
фiнансових документiв, а також ix проектiв.

3. Якщо пiД час здiйснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупцiйноi
ПРОГРаI\4и Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупцiйноi програми або ознаки
вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiсю правопорушення, BiH iнiцirос перед
керiвником питання проведення внутрiшнього розслiлування у lluрядку.
передбаченому роздiлом ХV Антикорупчiйноi програми.

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

.Щля здiйснення оцiнки Уповноважений мас право отримувати у письмовiй формi
вiдповiдну iнформацiю вiд працiвникiв, директора ЩП кТростянечьке ЛГ> про результати
реалiзачii вiдповiдних заходiв.

,



Результати оцiнки узага.,тьнюються Уповноваженим у письмовому звiтi, який BiH складае
не рiдше нiж раз на шiсть мiсяцiв i передас керiвнику та засновникам (учасникам). Оцiнка
проводиться за критерiями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умови конфiденцiйностi iЕформування Уповноваженого
працiвниками про факти порушень антикорупцiЙних вимог

l. Працiвникам ,ЩП <Тростянецьке ЛГ> гарантуеться конфiденцiйнiсть ix повiдомлень
директору або Уповновахtеному про виявленi ознаки порушень Антикорупцiйноi програми,
корупцiйних чи пов'язаних з корупцiею правопорушень в дiяльностi iнших працiвникiв,ЩП
<Тростянецьке ЛГ> та повiдомлень про факти пiдбурення працiвникiв пiдприемства до
вчинення корупцiйних чи пов'язаних з корупцiею правопорушень.

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

Керiвник забезпечус цiлодобову роботу вказаних каналiв зв'язку та iхнiй захист вiд
зовнiшнього втручzlння i витоку iнформачii.

3. Подання завiдомо неправдивих повiдомлень не допускаеться.

4. Повiдомлення працiвникiв flП кТростянеuьке ЛГ> про виявлення ознак вчинення
корупцiйних чи пов'язаних з корупuiсю правопорушень можуть бути анонiмними,

AHoHiMHe повiдомлення про виявлення ознак вчинення корупчiйних чи пов'язаних з
корупцiею цравопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому
iнформацiя стосуеться конкретного працiвника !П кТростянецьке ЛГ> або дiлових партнерiв
пiдприсмства та мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

5. Перевiрку iнформацii, викладеноi в повiдомленнi, здiйснюе Уповноваlкений, а якщо
повiдомлення стосуеться дiй самого Уповноваженого - працiвник, визначений директором
пiдприсмства.

6. Буль-якi ланi. щ9 дають мо)кливiсть iдентифiкувати особу. яка повiдомила
Уповноваженого про факти пiдбурення до вчинення корупцiйного або пов'язаного з
корупцiсю правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупцiйноi
програми, вчинення працiвниками чи iншими особаrпли корупцiйних або пов'язаних з
корупцiею правопорушеЕь, належать до конфiденцiйноi iнформацii та охороняються згiдно з

законом.

Уповноважений та особи, залученi ним до перевiрки викладеноi у повiдомленнi
iнформа:rii, не в правi ii'розголошувати.

Х. Процедури захисту працiвникiв, якi повiдомили iнформачiю про
корупцiЙне або пов'язане з корупцi€ю правопорушення

l, !иректор/або Уповноважений в межах cBoix повноважень забезпечують умови для
захисту осiб, якi надають допомогу в запобiганнi, виявленнi та протидii корупцii в

{П <Тростянецьке ЛГ>.

2. Iнформацiя про працiвника, який повiдомив про ознаки порушення вимог
АнтикорупчiйноТ програми, виявлення ознак корупчiйного або пов язаного з корупчiсю
правопорушення (лалi - викривач), не може бути розголошена, KpiM випадкiв, встановлених
законом.

З. Викривача не може бути звiльнено чи примушено до звiльнення, притягнуто до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi чи пiддано з боку керiвництва iншим негативним заходам
впливу (переведення, атестацiя, змiна умов праui, вiдмова в призначеннi на вищу посаду,



скорочення заробiтноi плати тощо) або загрозi таких заходiв впливу у зв'язку з
повiдомленням ним про порушення вимог антикорупцiЙного законодавства тrабо вимог
АнтикорупцiйноТ лрограми.

4. У разi витоку конфiденцiйноi iнформачii про викривача директор !П кТростянечьке
ЛГ>, Уповноваrкений за заJIвою такого працiвника або за власною iнiцiативою повинен
НеВiДКЛаДНО ВЖити Bcix заходiв для уникнення настання негативних наслiдкiв для викривача!
пов'язаних з таким розголошенням.

5. Заходи для захисту викривача визначаються директором спiльно з Уповноваженим i
впроваджуються за умови письмовоi згоди працiвника.

XI. Врегулlовання конфлiкry iHTepeciB в дiяльностi працiвникiв
ЮридичноТ особи

1. Прачiвники Юридичноi особи зобов'язанi не пiзнiше насtупного робочого дня з дати,
коли дiзналися чи повиннi були дiзнатися про наявнiсть у них реаJIьного чи потенцiйного
конфлiкту iHTepeciB, письмово повiдомляти про це свого безпосереднього керiвника, не
ВЧИНЯТИ дiЙ та не приЙмати рiшень в умовах реального конфлiкry iHTepeciB та вжити за-ходiв
щодо врегулювання реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB.

У разi виникненЕя реа,льного або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у лиректора
!П кТростянечьке ЛГ> BiH письмово повiдомляс про це Уповновая(еного.

У разi виникнення реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у Уповновалtеного
BiH письмово повiдомляс про це керiвника.

2. Безпосереднiй керiвник особи протягом двох робочих днiв пiсля о.lpимання
повiдомлення про HMBHicTb у пiдлеглоi йому особи реального чи потенцiйного конфлiкту
iHTepeciB приймае рiшення про спосiб врегулювання конфлiкту iBTepeciB, про що повiдомляс
працiвника.

Безпосереднiй керiвник, якому стало вiдомо про конфлiкт iHTepeciB у пiллеглого йому
працiвника, зобов'язаний вжити передбачених законом заходiв для запобiгання та
ВРеryЛЮВання конфлiкту iHTepeciB (у тому числi у разi самостiйного виявлення наJIвного
конфлiкту iHTepeciB у пiдлеглоi йому особи без здiйснення нею вiдповiдного повiдомлення).

З. Вреryлювання конфлiкту iHTepeciB здiйснюеться за допомогою олного з
нижченаведених заходiв:

1) усунення працiвника вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи
участi в його прийняттi;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працiвником вiдповiдного
завдання, вчиненням ним певних дiй чи прийнятгя рiшень;

3) обмеження у доступi працiвника до певноi iнформацii;

4) перегляду обсягу функцiональних об_ов'язкiв працiвника;

5) перевелення працiвника на iншу посмуl

6) звiльнення працiвника.

ПОрядок застосування заходiв врегулювацня конфлiкту iHTepeciB та його особливостi для
рiзних категорiй працiвникiв .щп <тростянецьке Лг> встановлюються Уповноваженим.

4. Рiшення про врегулювання конфлiкту iHTepeciB у дiяльностi директора !П
<Тростянецьке ЛГ> приймаеться ,Щержавним агентством лiсових pecypciB УкраiЪи.

5. Працiвники пiдприемства можуть самостiйно вжити заходiв щодо врегулювання
конфлiкry iHTepeciB шляхом позбавлення вiдповiдного приватного iHTepecy з наданням
лiдтвердних локументiв безпосередньому керiвнику та Уповноваlкеному, Позбавлення
приватного iHTepecy мае виключати буль-яку можливiсть його приховування.



ХII. Порядок надання працiвникам розОяснень та консультацiй
уповноваженим

1. При наявностi питань щодо тлумачення окремих положеЕь Антикорупцiйноi
програми керiвник, працiвники пiдприсмства можуть звернутися до Уповноваж9ного за
отриманням усного чи письмового роз'яснення.

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

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

Уповноважений мох<е продовжити строк розгляду звернеfiня, але не бiльше нiж на
10 робочих лнiв, про що письмово iнформуе особу, яка звернулась за роз'ясненням.

4. Якщо пiд час надання роз'яснення Уповноваrкений виявить ознаки порушення
Антикорупцiйноi програми або ознаки вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупuiсю
правопорушення, BiH iнiцiюе перед керiвником питання проведення внутрiшнього
розслiлування у порядку, передбаченому роздiлом ХV Антикорупцiйноi програми.

XIII. Порядок проведення перiодичного пiдвищення квалiфiкацiТ
працiвникiв у сферi запобiгання та виявлення корупцiТ в

ЩП <Тростянецьке ЛГ>

1. Пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв ЩП кТростянецьке ЛГ> у сферi запобiгання та
виявленЕя корупцii здiйснюсться з метою надання базових знань з питань антикорупцiйного
законодавства, пiдвищення рiвня виконання вимог Антикорупцiйноi програми, формування
антикорупцiйноi кульryри, а також виховання нетерпимостi до корупцii.

2. Пiдвищення квалiфiкацii здiйснюеться вiдповiдно до затвердженого директором
,ЩП <Тростянецьке ЛГD тематичного плану-графiка на кожне пiврiч.rя, який r.отусться
уповновахеним.

Пiдвищення квалiфiкацii повинно перелбачати як заходи для Bcix працiвникiв flП
<Тростянечьке ЛГ>. так i oKpeMi заходи для дирекгора пiдприсмства.

Тематика та форма заходiв (семiнари, лекцi'i, практикуми, тренiнги, вебiнари тощо) iз
пiдвищення квалiфiкацii визначаються Уповноваженим з урахуванням:

i) пропозицiй керiввика, керiвникiв структурних пiдроздiлiв;

2) результатiв оцiнки впровадження заходiв Антикорупчiйноi програми;

З) результатiв перiодичноi оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi !П кТростянеuьке
ЛГ>;

4) результатiв внутрiшнiх розслiлуваны

5) звiту Уповноваженого.

3. Витрати часу на пiдвищення квалiфiкацii у сферi запобiгання та виявлення корупцii
складають не менше 5 вiдсоткiв загального обсягу робочого часу на пiврiччя.

4. Облiк пр-Оведених заходiв iз пiдвищення квалiфiкацii у сферi запобiгання та виявлення
корупцii, а також облiк присутнiх на заходах здiйснюсться Уповноваженим.

ХIY. Застосування заходiв дисциплiнарноi вiдповiдальностi до
працiвникiв, якi порушують положення АнтикорупцiЙноi програми



1. У разi HMBHocTi iнформацii, що свiдчить про ознаки порушення працiвниками вимог
Антикорупцiйноi програми, здiйснюються TaKi заходи:

1) призначаеться у встановленому роздiлом XV Антикорупцiйноi програми порядку
внутрiшне розслiдування з метою пiдтвердження чи спростуваЕня iнформацii про ймовiрне
порушення;

2) за наявностi достатнiх пiдстав за результатами внутрiшнього розслiдування керiвник
накладас дисциплiнарне стягнення вiдповiдно до закону.

2. .Щисчиплiнарнi стягнення накладаються керiвником на працiвникiв !П <Тростянечьке
ЛГ> вiдповiдно до норм законодавства про працю.

ХV. Порядок проведення внутрiшнiх розслiдувань
1. У разi надходження повiдомлення або виявлення ознак цорушення Антикорупцiйноi

прогрalми пралiвником !П кТростянецьке ЛГ> або ознак вчинення працiвником
пiдприсмства корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень Уповноваrкений
повiдомляе про це керiвника, який вживае заходiв, передбачених пунктом 2 цього роздiлу,

У разi надходженЕя повiдомлення або виявлення ознак порушення вимог
Антикорупцiйноi програми керiвником або ознак вчинення корупцiйного чи пов'язаного з
корупцiсю правопорушення Уповноважений повiдомляе про це !ержлiсагентство, яке
вживас заходи, передбаченi пунктом 2 цього роздiлу.

У раЗi надходження повiдомлення або виявлення фактiв про вчинення Уповноваженим
корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення, порушення вимог
Антикорупцiйноi програми керiвник повiдомляе про це НацiонаJIьне агентство з питань
запобiгання корупчii i вживас заходiв, передбачених пунктом 2 цього роздiлу.

2. За умов, передбачених пунктом l цього роздiлу, директор !П кТростянецьке ЛГ)
зобов'язаний вжити таких заходiв:

1) протягом 5 днiв iнiцiювати проведення внутрiшнього розслiдування з метою
пiдтвердя<ення чи спростування iнформацii про ймовiрне порушення Антикорупцiйноi
програI\4и або корупцiйне чи пов'язане з корупцiсю правопорушення;

2) за результатами проведення внутрiшнього розслiлування засlосувати дисчиплiнарне
стягнення до винних осiб, якщо для цього с пiлстави;

3) за результатами внутрiшнього розслiдування визначити способи усунення причин i
наслiдкiв порушення, якщо таке мало мiсце, а також забезпечити заходи щодо запобiгання
таким дiям у майбутньому;

4) у разi виявлення ознак корупцiйного або пов'язаного з корупцiсю правопорушення, за
вчинення якого передбачено адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть, негайно
iнформувати про це спецiально уповноважених суб'сктiв у сферi протидiт корупцii,

3. Внутрiшне розслiдування проводить_ся лише у випадках, коли надана або виявлена
iнформацiя стосуеться конкретних осiб та мiстить фактичнi данi, якi моя(уть бути перевiренi,

Внутрiшне розслiдування призначаеться директором i здiйснюеться комiоiсю. Порядок
проведення внутрiшнiх розслiдувань, якi здiйснюються вiдповiдно до АнтикорупцiйноТ
програI4и, затверджусться директором.

До складу KoMicii обов'язково включасться Уповноважений. за винятком випмкiв. коли
розслiдування призначасться за наслiдками виявлення фактiв чи отримання iнформацiТ про
вчиЕення Уповноваженим корупцiйного або пов'язаного з корупцi€ю правопорушення!
порушення вимог Антикорупчiйноi програми.

Строк проведення розслiдування не повинен перевищувати 10 днiв.

Матерiа,ти проведених внутрiшнiх розслiдувань зберiгаються в apxiBi Уповноваженого
не менше 5 poKiB.
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У разi якщо за результатами внутрiшнього розслiдування на УповновФкеного
наLтадаеться дисциплiнарне стягнення, про це письмово повiдомляеться Нацiонмьне
агентство з питань запобiгання корупцii у лводенний строк з дати його накладення.

XVI. Порядок внесення змiн до Антикорупцiйноi програми
l. !иректор ,ЩП кТростянецьке ЛГ> забезпечу€ органiзацiю механiзмiв зворотного

зв'язку та iншi внутрiшвi процеси, спрямованi на пiдтримку та постiйне вдосконалення
Антикорупцiйноi програми.

2. Змiст Антикорупцiйноi програми може бути переглянутий за результатами:

1) звiту про очiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi [П <Тростянецьке ЛГ>;

2) здiйснення нагляду i контролю за дотриманням Антикорупцiйноi програми, а також
оцiнки результатiв здiйснення передбачених нею заходiв;

3) аналiзу практики виконання Уповноваженим cBoix посадових обов'язкiв;

4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацiй iз
працiвниками, керiвником, а також з дiловими партнерами,.ЩП <Тростянечьке ЛГ> щодо
удосконаJIення Антикорупцiйноi програми.

3, Iнiцiатором внесення змiн до Антикорупцiйноi програми може бути Уповноважений, а
також директор, працiвники .ЩП <Тростянецьке ЛГ>.

4. Пропозицii щодо внесення змiн до Антикорупцiйноi програми подаються
уповноваженому, який ix вивчас та систематизус. Раз на pik Уповноважений надас керiвнику
узагальнення пропозицiй щодо внесення змiн до Антикорупцiйноi програми, якi надiйшли,
та нада€ своi рекомендацii щодо ix врахування або вiдхилення.

5. .Щиректор .ЩП <Тростянецьке ЛГ>, отримавши вiд Уповноваженого узагальнення
пропозицiй щодо внесення змiн до Антикорупцiйноi програми, iнiцiюс проведення ix
вiдкритого обговорення трудовим колективом.

У випадках, коли Уповноважений наполягас на TepMiHoBoMy BHeceHHi певних змiн до
Антикорупцiйноi програми, директор у найкоротший строк, але не пiзнiше 10 днiв з дати
надходжеЕня таких пропозицiй, iнiцiюе проведення вiдповiдного обговорення.

6. У результатi схвалення пропозицiй працiвниками (трудовим колективом) !П
<Тростянецьке ЛГ> директор cBoiM наказом затверджус вiдповiднi змiни до Антикорупцiйноi
програми, якi с ii невiд'емЕою частиною.


