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IIОСАДОВА IHCT
,Ерофесiонал з антикорупцiй

(кол КЫ 2414.2}
1, Звzалtьнiполо}лсеilня

1. IIосада l1рофесiонала з антикорlтпliйноi д,iяльностi (лалi IIрофесiонатl) на,тежить до пФаJ
про ф есiоналiв пiдприсI\.{ства,
2. ПрофесiоrrшI с вiлповiдшшним за реа;riзацirо антикорутrчiйноi rrрограý{и - коI,IпJIексу шраI}ил, ста-ндартit:
i процедур щодо виявлення, протидii та загlобiгання корупцii на пiдприсмствi - з використанндл заходiв.
якi не с},перечать законодавству.
3. Правовий статус Професiонала визначаеться Законом Украiни кПро запобiгання коруuчii> вiд
14. 10.2014 р. JФ1700-VII.
1.4. Права i обов'язкlт Професiонала визначаються законOдавством, антикорупцiйною програа{ою та цiск
пOсадовою i нстр,чкцi ею.
1.5, Професiона-гrом призначаеться фiзична особа, яка за своiми дiловими та мораJlьними якостями.
шрофесiЙними piBrleM. стаЕом здоров'я здатна викоЕ}ъати iiосадовi обов'язки.
1.6. Професiонал е пOсадовою особою rriдприемства.
Професiонал:
1.7. Призначаеться на flосад.ч директорOм пiдшрисмства вiдповiдно до законодааства пр0 лрацю, у fiорядку
передбачеЕому yxвaJleнoIo аIrтикоруuцiйrrою шроIрамою.
1.8, Звiльняетъся з посади вiдповiдно до законодавства пр0 працю. Пiдстави та р{ови достроковог0
звiльнення Професiонала реryлюються Кодексом законiв про працю УкраiЪи та Законом Украiни <про
запобiгання ktlpymtiT>. Звiльнення Професiонала з iнiцiативи директора пiдприсмства здiйснюеться за
умоt}И надаЕнЯ згодИ Нацiоаа;rънил.t агентствоМ з питань запобir,ання корупцiТ (далi Нацiона-irъне
агентство).
1 .9. Безпосередньо пiдпорядкову€ться директору пiдприсмства.
1.10. У дiяльностi керу€ться Конститl,цiсю Украiни, Законом Украiни <Про запобiгання корупцii>,
iншипrи закOнами, а також указа_\,{и Презилеttта УкраiЪи, шостаýOваrли Верховноi Ради Украiни, актами
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, мiжнародними договОРаlnIИ, наказа]чI}1 Нацiона.тlъного агентiтва, iншими
нормативно * правовими актаfu{и, стаry"го}{ та антикорупцiйною програп{ою пiдприемства. }{аказами,
розIIорядженшями директора triдгiрисп.tства, цiсrо посадовоIо iнструкцiсrо.
1.11. За вiдсутностi Професiон€lла його обов'язки виконуе rrосадова особа пiдприемства, на пiдставi
наказу лиректсра з набlT тям прав i вiдповiда-гlьностi, передбачених цiею посаловою iнструкцiею.
1.I2. Посадова особа пiдприсмства, яка тиI\{часовtr виконуе обов'язки Професiон*а, ,rо"""на вiдповiдати
вимогаý{. уста,}Iо}3JIеIIим дJIя I1осали Професiонаца Закоrrом Украiirи кПро запобiгання чrорупцii> ( у "..ч.
щодо HecyMicHocTi iT дiяльностi з iншою рсlботою або дiяльнiотю).
1.1З. За обставин HecyMicHocTi дiяльностi на посацi Професiонала з iнrrrою роботою або дiяльнiстю
Професiонfurl у дводенний стрOк з д}rя вцникнення таких обставин зобов'язаЪий повiдомити шро це
дирек,гора шiлприсмс,rва з одцочас}Iцм шоданfiям заrIви rrpo розiрвання тр,чдово1о договору за власною
iнiцiативою. ГIосадова особа пiдприсмства, яка TиMrIacOBo виконуе обов'язки Професiона_rlа- iнформуе ilро
зазначенi в абзацi 1 цього п},нкту обставини директора пiдприслгства у дводенний строк з дня виникýення
таких обставин.
1.14. Вiр,vчанЕя у лiяльнiсTъ Професiоllа;rа пiд час здiйсt.tецня ним своi';ч Ilo3}IoBax{eirb забороняс,lъся.

2. 3авdання i обов'язкtl
2.1. Бере r{асть у розробленнi проекту антикорупцiйноi прогрtlN,Iи.

2.2- Самостiйно та спiлъно зi структурними пiдроздiлами (iншими посадовими особали) реалiзуе заходи,
визначенi антикорупцiйною rrрогрЕtмою

2.3. Контролюс впровадження антикорупцiйних стандартiв i процедур, визначених антикорупцiйною
програ}4оЮ. ,ЗдiйснЮс iнформацiйний супровiд, надае методичЕу та консультацiйну допомогу з цих
питань.



2.4. Саrиостiйно та спiльно зi структурними пiллоздiлаrчrи (iншими посадовими особами) здiйснюе зzlходи,
спрямованi на попередження виникнення конфлiкту iHTepeciB та сприяе його врегулюванню. Контролюе
дотримання вимог законодавства щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB працiвниками
пiдприемства.

2.5. Вживае заходiв дJuI виявлення конфлiкту iHTepeciB та сприяе його врегулюванню Контролюе
дотримання вимог законодавства щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB працiвниками
пiдприемства.

Спiвпрацюе з персоналом пiдприсмства, правоохоронними органаI\4и та контроJпоючими органами.

Проводить внутрiшнi .r"p.uipn" (розслiдування) на пiдприемствi.

2.8. Регулярно здiйснюс aHoHiMHe itHKeTyBaHIuI прачiвникiв пiдприемства з метою запобiгання
корупцiйним проявам, перевiряе отриману iнформацiю, готуе вiдповiднi звiти.

2.9. Бере rIасть у розробленнi та впровадженнi на пiдприемствi спецiальних антикорупцiйних процедур
щодо надання працiвникаrrли iнформацii про Bci випадки схилення до здiйснення корупцiйних ризикiв або
пов'язаних iз корупчiею прzlвопорушень з боку контрагентiв, безпосередньо працiвниками пiдприемства
або iншими особами.

2.10. Бере г{асть у cTBopeHi умов дJuI iнформувапня rrро факти корупцii працiвникаirли пiдприемства.

2.11. Вживае заходiв щодо впровадження на пiдприемствi стандартного документування Bcix платежiв,
здiйснюваних на користь посадових та службових осiб державних органiв та оргшriв мiсцевого
саIчIоврядувtlння.

2.12. Контролюе додержання режиму конфiденцiйностi в роботi працiвникiв пiдприемства вiдповiдно до
iх посадових обов'язкiв.

2.1З. Бере r{асть у пiдготовцi та проведеннi нарад, засiдань, зборiв з питань запобiгання корупцii у т.ч. iз
представникtlNlи контрагентiв, партнерiв пiдприемства.

2.14. Бере ylacTb у проведеннi внутрiшнього аудиту пiдприемства.

2.15. У межах чинного законодавства перевiряе благонадiйнiсть KoHTpzгeHTiB, партнерiв пiдприемства (у
разi ix ylacTi в корупцiйних скандалах, за вiдсутностi антикорупчiйних програN{, вiдмови пi.щlисати
договiр з антикорупцiйною поправкою, тощо). Подае вiдповiднi пропозицii директору пiдприемства.

2.|6. Iнiцiюе проведення на пiдприемствi внутрiшнiх перевiрок (розслiдувань), розробляе зiжоди,
спрямованi на запобiгання корупцiЙними та пов'язаним з корупчiею правопорушенЕям у майбугньому.

2.17. У визначенi антикоруlrцiйною прогрulп{ою строки звiтуе перед директором пiдприемства IIро стан
дотримання itнтикор}.пцiйного законодавства на пiдприемствi, виконшlня антикорупцiйноi програми.

2.18. Бере у{асть в аналiзi та оцiнцi корулчiйних ризикiв в дiяльностi пiдприемства. Вносить директору
пiдприемства пропозицii щодо усуненЕя чи мiнiмiзацii таких ризикiв.
2.19.ВиявJuIе сприятливi для вчинення корупцiйних або пов'язаних iз корупчiею правопЬру*""" ризики в
дiяльностi rrосадових осiб пiдприемства, причини, що ix породжують та уI![овИ, Що iM сприяють. Уносить
директору пiдприемства пропозицii щодо усунення чи мiнiмiзацii таких ризикiв, причин та р{ов.
2.20. Невiдкладно iнформуе директора пiдприемства про
конфлiкту iHTepeciB у працiвникiв пiдприемства.

виникнення потенцiйного або реального

2.21. Бере участь у розробцi проектiв наказiв фозпоряджень) щодо врегуJIювання конфлiкту iHTepeciB
працiвникiв пiдприемства.

2.22. ПроВодитЬ спiвбесiдИ з кЕшдидаТап,Iи на посадИ пiдприемСтва З метою з'ясування наявностi у них
потенцiЙного або речrпьного конфлiкry iHTepeciB, пов'язаного з дiяльнiстю пiдприемства.

2.2З. Контро.lпое дотримання вимог Закону Украiни кПро запобiгання корупцii> щодо передачi в
управлiння пiдприемств корпоративних IrptIB tIосадовими особами гtiдприемства. Iнформуе про цi вимоги
нових працiвникiв.

2.24. Спtльно з кадровою службою контроJIюе своечаснiсть подання декларацii про майно, доход{,
витрати i зобов'язання фiнансового характеру. Вiдповiдно до Закону Украiни кпро засади запобiгання i
протидii корупцii>.

l



2.25.ItлдЛвi,дуальнО консультУе прачiвнИкiв стосовно дотримання вимог антикоруIIцiйного зitконодавства,

норм професiйноi етики, застосування антикорупцiйних стандартiв та процедур.

2.26.надае працiвникаtчt пiдприемства методичну та консультацiйну допомоry з питань дотримilншI вимог

аIrтикорупцiйного законодавства.

2.27. Проьодить семiнари, тренiнги, практичнi зtlняття з працiвникаtrли пiдприемства щодо дотримаЕнrI

вимоГ йr"*оруrrцiйногО зЕlконодаВ"r"а, "ор' 
професiйноi етики, запобiгання та врегуJIювання конфлiкту

iHTepeciB, одержЕIння подарункiв, поданш{ декларацii.

2.28. Готуе та доводить до вiдома працiвникiв пiдприемства iнформацiйнi та методи,шi матерiали

стосовно вимог антикорупцiйного законодzIВства та положень антикоруПцiйноi прогрzlN{и. .
2.29.Забезпечуе наповноння сайту пiдприемства iнформацiйними, методичними та iншими матерiа-пами з

питаЕь, що належать до його компетенцii.

2.ЗО. Опрацьовуе проекти локапьних aKTiB пiдприсмства (наказiв, розпоряджень) на пред\,{ет rrаявностi

корупцiогенних факторiв. У разi виявлення норм (положень), що можуть призвести до в!IиненЕя

корупuiйних або пов'язаних iз корупчiею правопорушень невiдкладно iнформуе про це директора.

висновки Професiонала з цих питань мають рекомендацiйний характер.

2.31. Опрацьовуе проекти договорiв, якi укладаються пiдприемством, на предмет наявностi корупuiйних

ризикiв, надае директору пiдприемства висновки з цих питань.

2.З2. ЖлЫliзуе посаДовi iнстрУкцii працiвникiв пiдприемства на предмот наявностi корупцiйних ризикiв,
надас директору uiдприемству IIропозицii щодо iх перегляду та внесеншI змiн до них.

2.зз. У разi виявлення корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення чи одержанн,

iнформаItii прО вlIиненнЯ такогО правопор}.шеннЯ trрацiвпиКами (праЦiвником) пiдприемства у Межa)!

cBoix повноважень вживае заходiв щодо припинешш цього правоrrорушення та негайно у письмовiй форм:

iнформус про зrвначений факт спецiально уповновФкений суб'ект у сферi протидiт корупцii та директорt

пiдприемства.

2.34. Веде облiк працiвникiв пiдприемства, притягнутих до вiдповiдаrrьностi за вчинення корупцiйни>

ризикiв або пов'язаних з корупцiею право рушень.

2.З5. При здiйснення cBoix повноважень Прtlфесiонал зобов'язаний дотримратися вимог законодавств{

щодо захисту персональних даних, не розголошувати i не використовувати в iнший спосiб конфiденцiйн;
та iншУ iнформацiю з обмеЖениМ доступом, що стала йомУ вiдома у зв'язку з виконаннrIм cBoik посадовID

та професiйних обов'язкiв.

2.36. Не розголошуе та не використовуе IIеправомiрно комерчiйну таемницю пiдприемства.

2.З7. Щотримуеться загальновизнаних етичних норм поведiнки, е ввiчливим у cTocyнKilx з цромадянами
керiвництвом, колепu\4и.

ш]о забезгlечуIо,гь Hajlextlle вико1.IаЕня fiосадових обов'язкiв (зокрема, окремиi
доступ до IHTepHeTy, телефонний зв'язок, сучасна оргтехнiка, канцелярськi Ti

Отримувати вiд працiвниrсiв пiдприсiuства:
3.2, Iнформацiю i матерiа;lи, необхiднi для виконання шокладених з€tвдань, у т.ч. конфiдеlлцiйну тl

службову iнформацiю.
З.3. YcHi та письмовi пояснення з питань, якi виникають пiд час службових перевiрок.

3.4.Iпформацiю про випадки -
3.4.1. пiдбурення до l}чицення корушцiйллого або пов'язаFIоI,о з кrэрупцiеrо trравоrrорушеЕ}Iя,

дiяльностi пiдприсмства;
З.4.?. вIIинення корупцiйних або повоязаних iз корlтrriiсю правопорушIень iнrrrими
пiдприемства або iншими особали;
3,4.З . ви}Iикшен}ш perLlb}IolCI, rrотенцiйноr*о конф.шiк,i;ч iHTepeciB.
3.5. Проводити перевiрки особисто та у складi спецiальних комiсiЙ з питань у I\{ежах компетенцii.
3.6. На вiльний досц/п до конфiденцiйноi iнформацii, службовоi доцrплентаrliТ з ycix напрярtкiв дiяльносr
rriдприемства,

3. Пршвrt
3.1. На умоl]и rlрацi,
кабiнет, швидкiснийt
витратяi пrатерiали).

що стосусlъс

працiвника

/
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3.7. На доступ до службових та виробничих припtiщень пiдприсмства пiд час службових перевiрок.
3.8. Брати участь у роботi комiсiй щодо перевiрок еконOмi.rноТ обгрунтованостi опералiй, здiйснюваних у
сферах корупцiйних ризикiв (обпriн дiловими подарунками, представницькi витрати, благодiйнi
tтохtертtsува}IшI, виЕагорода зовнiшнiý{ консуJIьтантам), ведення фiнансовоi (бухга;rтерськоi) докlментацii,
фактiв використ!lння пiдробних документiв.
3.9. За дорученням директора представляти iнтереси пiдприемства в органах державноi влади. Органах
мiсцевого самоврядування, правоохоронних орftшil(, громадськю( об'сднаннях, засобах масовоi
iллформацii, на iнших пiдrrрисмствitх, в iнших ycтal{oBax, орrаяiзацiях з питаIIъ у ivleжax компетенцii
Професiонала.
3.L0. IIолавати пропозицii дирекr,ору щодо:
3.10.1. rrритягнення до дисцигlлiнарноi вiдповiда;rъностi птlацiвникiв за невиконання положень та виtvlог

антикор)дiцiйllоi rrрограми ;

3,t0.2. заохоче}lня працiвникiв за наданЕя iнформацiТ вiдповiдно до встановлеЕик антикорупцiйних
процед}р.
3.t 1. Вистуrrати з шропозицi,ями cTocoвIlo вЕесеЕня змiн i доповнень до антикорупrriйноТ програми.
З.12. Брати участь у колегiях, }ларадах} зборах, засiданнях з rrитанъ, Iцо стосуIотъся вико}IаннrI посадових
обов'язкiв.
3.13. На перiоди.rне пiдвиriiення квалiфiкацii у сферi запобiгання i протидii корупцii.

4. Вidповil*,lьнiсmь
Несе вiдповiдальнiеть за:
4.1. l_[евиконання або нена-rrежне виконання посадових обов'язкiво передбачених чинним законодавством,
антикорупцiйною fiрограL{Oю та цiею пOсадовою iнструкltiею.
4.2. Heнa;rexcнe або ЕесвоечасIlе }зико}Iання наказiв, розпоряджеIIь та доруIень директора пiдlриемства.
4.3. Порушення HopIvI професiйноi етики. прихOвувакня особистоi iнформацii, яка суIIеречить вимогtlм
антикорупцiйного законодавства, створю€ реальний чи потенцiйний конф-чiкт приватних iHTepeciB з

дiяльнсlстi пiдприемства.

5. rIoBuHeH знаmu
5.1. Itонституцiю УкраiЪи, Закон Украi,ни кПро запобiгання корутrцiТ>. iншi нормативно - правовi акти
антикорупцiйного закOнодавства.
5.2. Hop*raTиBllo * правовi, iшформачiйiri, методичнi матерiа;rи ылтикор,чтцiйного спрямування, виданi
Надiональним агентством або MiHicTepcTBoM юстицii.
5.3. Розпорядження: накази, методи.rнi, норь{ативнi та iHпri KepiBHi докулrенти! що визначають IvleTy,
стратегiю розвитку. профi"чь, спецiалiзацirо та особливостi структури 1,правлiнпя пiдприемства.
5.4. OclroBHi HoptrlaTиB}Io - rrpaBoBi rrоло}кеuня щодо оформлел.tuя службових документiв, порядок ведення
фiнансовоi (бухгаттерськоi) док}меЕтацii та облiку.
5.5. Ltравила проведення пepeвipoK, ревiзiй.
5.6, ГIравила дiлового етиi(ету.
5.7. Програл,tнi засоби роботи на ПК, rп.о вiдгrовiдають фаховим завданIIя&f.
5.8, Правила i норми охорони прачi.

6, Кваltiфiкацiйнi вuлIо?лё
6.i. Вища ocBiTa за ocBiTцiM piBHeb,t Mat,icrpa (сirецiалiста).

7. Взаемовidносuнлt (зв'язкu) за посвdоtо
Професiонал взасмодiе:
7 .l. З кадровоIо, юридиtп{Orо, бухгыtтерськоiо с.ltужбами пiдприсмства.
7.2, Зi BciMa стр}iктурнишrи пiдроздiлаiчrи пiдприемства з п}ITaHb запобiгання та протидii корупцii.
7.З. За доручення},I директора пiдприсмства з органам державноТ владиl органами мiсцевого
сЁlil,{оврядування) правоOхоронним органами, засобами масовоТ iнфорrr,rацiТ, iншим пiдприемствами,
установами, орr,аr.Iiзацiял.tи, громадськиIч{и об'сдныrняIчIи з IIитаtь ви

З iHcTpyKllicю ознаiлопrлений (на) та копiю отримав (ла)

,rIfurr(n' '',0 
2019р.

своiх fiосадоts}lх обов'язкiв.


