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«Херсонський морський торговельний порт» (дал1 - ДП «ХМТП»)
проголошуе, що и пращвники, посадовг особи, директор (дал! - кер1вник) у
СВ01Й ВНутр1ШН1Й Д1ЯЛЬНОСТ1, а ТаКОЖ у правовщносинах 13 Д1ЛОВИМИ
партнерами, органами державно! влади, органами мюцевого самоврядування,
керуються принципом «нульово! толерантности) до будь-яких прояв1в
корупцп 1 вживатимуть вс1х передбачених законодавством заходгв щодо
запобЕання, виявлення та протидп проявам корупцп 1 правопорушенням,
пов’язаним з корупц1ею.
I. Загальш положения
1.1. Антикорупц1йна програма е комплексом правил, стандарте 1 процедур
щодо виявлення, протидп та запобЕання корупцп у д1яльност1 ДП «ХМТП».
1.2. Антикорупщйна програма встановлюе стандарта та вимоги не нижчц шж
передбачен1 Законом Украши «Про запобЕання корупцй'» (дал1 - Закон) та
Типовою
антикорупцшною
програмою,
затвердженою
р1шенням
Нацюнального агентства з питань запобЕання корупцп вщ 02.03.17 №75.
1.3. Термши в Антикорупц1йн1й програм1 вживаються у значениях,
наведених в Закош.
1.4. Антикорупцшну програму затверджено наказом кер!вника ДП «ХМТП»
п1сля п обговорення з прац1вниками 1 посадовими особами ДП «ХМТП».
1.5. Текст Антикорупцшно! програми перебувае у постшному в1дкритому
доступ! для прац1вник1в, посадових ос!б ДП «ХМТП», а також для й д1лових
партнер1в.
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II. Сфера застосування та коло ос1б, вщповщальних за реалйзащю
АнтикорупцшноУ программ
2.1. Антикорупцшна програма е обов’язковою для виконання ус1ма
пращвниками ДП «ХМТП», включаючи посадових ослб ус1х р1вн1в,
кер1вника, а також для ус1х суб’екпв господарськоТ д1яльност1 (служб,
структурних ШДрОЗДЦПв), над ЯКИМИ ВОНИ ЗДШСНЮЮТЬ контроль.
2.2. Антикорупцшна програма також застосовуеться ДП «ХМТП» у його
правовщносинах 13 дшовими партнерами, у тому числ1 з органами державно'1
влади та органами мюцевого самоврядування.
2.3. Здшснення заход1в щодо виконання (реал1зацн) Антикорупц1йно'Г
програми в межах своУх повноважень провадять:
2.3.1. кер1вник ДП «ХМТП» (дал1 - кер!вник);
2.3.2. посадова особа ДП «ХМТП», вщповщальна за реал1защю
Антикорупцшно!' програми (дал1 - Уповноважений), правовий статус яко1
визначаеться Законом 1 Антикорупц1йною програмою;
2.3.3. посадов1 особи ДП «ХМТП» вс1 х р1 вн1 в та шнн прац1вники ДП
«ХМТП» (дал1 - прац!вники).
III. Антикорупц1Йн1 заходи у д1яльност1 ДП «ХМТП»
3.1. Перел1к антикорупщйних заход1в у д 1яльност1 ДП «ХМТП»
3.1.1. ДП «ХМТП» забезпечуе розробку та вжиття заход1в, яю е необх1дними
та достатшми для запоб1гання, виявлення 1 протидп проявам корупцй' у свош
Д1ЯЛЬНОСТ1.
3.1.2. Антикорупц1йн1 заходи включають:
3.1.2.1 перюдичне проведения ощнки корупщйних ризиюв у д1яльност1
ДП «ХМТП»;
3.1.2.2 впровадження антикорупщйних стандарте
процедур у д1яльност1 посадових оНб ДП «ХМТП».
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вщповщних

3.2. Перюдична оцшка корупц1Йних ризик1в у д 1яльност1 ДП «ХМТП»
3.2.1. ДП «ХМТП» не менше одного разу на рш здшснюе внутр1шню оц1нку
КОруПЦ1ЙНИХ ризиюв у СВОШД1ЯЛЬНОСТ1.
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3.2.2. Корупцшним ризиком е обгрунтована ймов1ршсть настання поди
корупщйного чи пов’язаного з корупщею правопорушення або порушення
вимог Антикорупцшно'Г програми.
3.2.3. Оцшка корупцшних ризиюв в ДП «ХМТП» проводиться комю1ею з
оц1нки корупцшних ризиюв (дал1 - КОМ1 С1Я).
Порядок д1яльност1 та склад комюи затверджуються кер1вником ДП
«ХМТП».
До складу комюи входять Уповноважений (голова Комюи), кер1вники
структурних шдроздыпв ДП «ХМТП», а також ший пращвники, визначеш
кер1вником за погодженням з Уповноваженим.
Пщ час проведения оцшки корупцшних ризиюв за шщ1ативою
Уповноваженого до роботи комюи без включения до и складу можуть
залучатися шпп пращвники ДП «ХМТП», а також незалежш експерти чи
спец1ал1сти.
Уповноважений, з метою недопущения конфлшту 1нтерес1в або
необ’ективност1 у робот1 ком1сп, при розподш функц1Й м1ж членами комюп
бере до уваги коло Ух посадових обов’язюв в ДП «ХМТП».
3.2.4. Метою д1яльност1 ком1СИ е запоб1гання, виявлення 1 усунення
корупцшних ризиюв у д1яльност1 кер1вника та пращвниюв ДП «ХМТП».
3.2.5. Корупцшш ризики у Д1ЯЛЬНОСТ1 ДП «ХМТП» ПОДШЯЮТЬСЯ на ВНутр1 ШН1
та зовшшш.
Внутр1шн1 корупщйн1 ризики щентиф1куються в оргашзащйноуправл1нських, ф!нансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах
Д1ЯЛБНОСТ1 ДП «ХМТП».
30ВН1ШН1

КОруПЦ1ЙН1 рИЗИКИ 1ДеНТИф1куЮТЬСЯ у

Д1ЯЛБНОСТ1 Д1ЛОВИХ

партнер!в, у тому числ1 орган1в державно’Г влади, орган1в мюцевого
самоврядування, з якими ДП «ХМТП» перебувае у дшових правов1дносинах.
3.2.6. За результатами щентифшацн корупц1йних ризиюв комю1ею в1дпов1дно
до порядку и д1яльност1 зд1Йснюються 1хне визначення та опис, класифшащя
за категор1ями та видами.
3.2.7. За результатами оцшки корупцшних ризиюв у д1яльност1 ДП «ХМТП»
КОМ1С1Я готуе ПИСЬМОВИЙ ЗВ1Т, ЩО П1ДПИСуеТЬСЯ членами КОМ1СП.
Зв1т складаеться за формою 1 структурою, визначеними в порядку
Д1ЯЛЬНОСТ1 КОМ1СП.

Зв1т за результатами оц1нки корупц1Йних ризиюв подаеться на
затвердження кер1внику ДП «ХМТП» 1 повинен м1стити:
1) щентиф1коваш корупц1йн1 ризики, а також причини, що IX
породжують, та умови, що \м сприяють;
2) оц1нку виявлених корупц1йних ризиюв;
з
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3)
пропозицп щодо заход1в 13 запобшання, усунення (зменшення) р1вня
виявлених корупцшних ризиюв.
Текст звггу надаеться для ознайомлення пращвникам ДП «ХМТП», а
також може бути оприлюднений на веб-сайт1 ДП «ХМТП».
3.2.8. Якщо шд час заход1в щодо оцшки корупцшних рИЗИЮВ
Уповноважений виявить факт порушення Антикорупцшно1 программ,
вчинення корупцшного або пов’язаного з корупщею правопорушення, вш
щщпое перед кер1вником питания проведения внутр1шнього розслщування у
порядку, передбаченому роздшом V Антикорупцшно1 программ.
3.2.9. ДП «ХМТП» не рщше шж один раз на три роки повинно проходите
зовшшню оцшку корупц1йних ризиюв, яку проводять ОргаН13аЦ11, що
надають аудиторськ1, юридичн1 чи консалтингов1 послуги, або незалежн1
експерти.
3.2.10. За результатами опрацювання зв1ту внутр1шньо1 та/або зовн1шньо1
ощнки корупцшних ризиюв кер!вник, вживае необх1дн1 заходи для
запобшання, виявлення 1 протиди корупцй' у Д1яльност1 ДП «ХМТП», у тому
числ1 шляхом зм 1ни 1снуючих антикорупц1йних стандарт1в та процедур.

3.3. Основними антикорупц1йними стандартами 1 процедурами ДП
«ХМТП» е:
3.3.1. ознайомлення нових пращвниюв 13 змютом Антикорупц1йно1 программ,
проведения навчальних заход1в з питань запоб1гання 1 протиди корупцп;
3.3.2. критерп обрання та антикорупцшна перев1рка дшових партнер1в;
3.3.3. положения щодо обов’язкового дотримання вимог Антикорупцшно1
программ вс1ма кер1вниками та пращвниками державного п1дприемства;
3.3.4. обмеження щодо пщтримки та ф1нансування з боку ДП «ХМТП»
ПОЛ1ТИЧНИХ ПарТ1Й, прозорють ЗД1ЙСНеННЯ блаГ0Д1ЙН01 Д1ЯЛБНОСТ1;

3.3.5 мехашзми запоб1гання 1 врегулювання конфл1кту штерешв;
3.3.6 механ1зм повщомлення про виявлення ознак порушення
Антикорупцшно1 программ, ознак вчинення корупцшного або пов’язаного з
корупщею правопорушення;
3.3.7 конфщенцшшсть повщомлень про виявлення ознак порушення
Антикорупцшно! программ
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3.3.8. захист пращвниюв, яю повщомили шформащю про корупцшне або
пов’язане з корупщею правопорушення
3.3.9. нормы професшно'1 етики;
3.3.10. обов’язки 1 заборони для пращвниюв;
3.3.11. обмеження щодо подарунюв;
3.3.12. нагляд 1 контроль за дотриманням вимог Антикорупцшно'1 програми.
3.3.13 процедура накладання дисцишпнарних стягнень;
3.4. Опис антикорупцшних стандарте 1 процедур у д 1яльност1 ДП
«ХМТП»
3.4.1. 3 метою формування належного р1вня антикорупцшно’! культуры
Уповноваженим для новых пращвниюв, а також шших ос1б, яю дтоть вщ
1мен! ДП «ХМТП», проводиться обов’язкове вступне ознайомлення 13
положениями Закону, Антикорупцшно'1 програми та пов’язаних з нею
докуменпв.
3.4.2. Критерп 1 процедуры вщбору дшових партнер1в для р1зних сфер
д1яльност1 ДП «ХМТП» розробляе Уповноважений та затверджуе кер1вник.
Д 1ЛОВ1 партнеры ДП «ХМТП» обираються зп дн о з критер1ями, як!
базуються на ПрОЗОрОСТ1 Д1ЯЛЬНОСТ1, КОНКуреНТНОСТ1, ЯКОСТ1 ТОВар1В, роб1Т 1
послуг та над1Йност1.

Уповноважений проводить антикорупц1йну перев1рку наявних або
потенц1Йних д1лових партнер1в ДП «ХМТП» з метою оцшки наявносД
корупц1Йних ризик1в. При цьому Уповноважений перев1ряе, чи мае дшовий
партнер репутацш суб’екта, д1яльн1сть якого пов’язана з корупщею (нав1ть
за в1дсутност1 в1дпов1дних судових р1шень), та чи не буде д1ловий партнер
використовуватися як посередник для передач! трет1м особам (або для
отримання В1Д трет1х ос1б) неправом1рноТ вигоди.
Антикорупцшна перев1рка зд1йснюеться в!дпов1дно до вимог
Антикорупцшно'1 програми, а також стандарте для р 1зних сфер д1яльност1
ДП «ХМТП», що розробляються та затверджуються Уповноваженим.
Матер1али перев1рки збернаються не менше н1ж 5 рок!в.
За результатами антикорупц1Йно'1 перев1рки дтового партнера ДП
«ХМТП» Уповноважений складае письмову рекомендащю кер!внику.
У раз1 негативно!' рекомендацп Уповноваженого кер1вник для
продовження або початку правовщносин 13 таким д1ловим партнером мае
ухвалити обгрунтоване р1шення з цього питания.
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3.4.3. Положения щодо обов’язковосп дотримання Антикорупцшно!
програми включеш до правил внутр1шнього трудового розпорядку ДП
«ХМТП», положень про структуры шдроздши, вс1х трудових договор1в, а
також можуть включатися до договор1в, яю укладаються ДП «ХМТП».
Прим1рш форми антикорупцшних застережень розробляються
Уповноваженим з урахуванням сфер д1яльност1 ДП «ХМТП» та окремих
структурних шдроздшв.
3.4.4. ДП «ХМТП» (у раз1 вщсутност1 заборон, встановлених
законодавством) може здшснювати внески на шдтримку пол1тичних партш, а
також здшснювати благодшну д!яльшсть лише теля висновку
Уповноваженого про вщсутнють корупцшних ризиюв.
Уповноважений ухвалюе висновок протягом 5 робочих дшв теля
отримання вс1х докумекпв, пов’язаних 13 здшсненням вказаних внесюв або
благодшно! д1яльност1 ,1 направляе його кер1внику.
Благодшна Д1яльнють ДП «ХМТП» за загальним правилом мае
здшснюватися (у раз1 вщсутносД заборон, встановлених законодавством)
лише через благодшш орган1зац11 в1дпов1дно до законодавства.
Здшснення благод1Йно'Г д1яльност1 ДП «ХМТП» не допускаеться, якщо:
1) и зд1йснення е умовою укладення будь-якого договору, ухвалення
р!шення органом державно! влади, органом мюцевого самоврядування або
здшснюеться з метою отримання переваг у шдприемницькш д1яльност1;
2) д 1ловий партнер або орган державно! влади, орган м1сцевого
самоврядування наполягае на здшсненш того чи 1ншого виду благодшно!
д1яльност1 через певну благодшну оргашзащю.
Уповноважений веде реестр здшснених ДП «ХМТП» внеск1в на
шдтримку пол1тичних парт1Й та благод1Йно! д1яльност1. Дан1 в такому реестр1
шдлягають збер1ганню не менше н1ж 5 роюв.
Положения про порядок ведения вказаного реестру затверджуеться
кер1вником за поданням Уповноваженого.
3.4.5. Врегулювання конфлшту 1нтерес1в в д1яльност1 прац1вник1в ДП
«ХМТП»
3.4.5.1
Пращвники ДП «ХМТП» зобов’язаш не п1зн1ше наступного
робочого дня з дати, коли дгзналися чи повинш були д!знатися про наявнють
у них реального чи потенцшного конфл1кту 1нтерес1в, письмово повщомляти
про це свого безпосереднього кер!вника, не вчиняти Д1Й та не приймати
р1шень в умовах реального конфлшту 1нтерес1в та вжити заход1в щодо
врегулювання реального або потенцшного конфлшту штерешв.
У раз1 виникнення реального або потенцшного конфлшту штерешв у
кер1вника ДП «ХМТП» вш письмово пов1домляе про це Уповноваженого та
Мшютерство 1нфраструктури Украши.
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У раз1 виникнення реального або потенщйного конфлкту штерешв у
Уповноваженого вш письмово повщомляе про це кер1вника.
3.4.5.2
Безпосереднш кер1вник особи протягом двох робочих дшв шсля
отримання повщомлення про наявнють у пщлегло1 йому особи реального чи
потенщйного конфлкту штерешв приймае ршення про спошб врегулювання
конфлкту штерешв, про що повщомляе пращвника.
Безпосереднш кер1вник, якому стало вщомо про конфлкт штерешв у
пщлеглого йому пращвника, зобов’язаний вжити передбачених законом
заход1в для запобкання та врегулювання конфлкту штерешв (у тому чишн у
раз1 самостгйного виявлення наявного конфл1кту штерес1в у п1длегло1 йому
особи без здшснення нею вщповщного пов1домлення).
3.4.5.3. Врегулювання конфлкту штерес1в зд1йснюеться за допомогою
одного з нижченаведених заход1в:
1) усунення пращвника вщ виконання завдання, вчинення дш,
прийняття ршення чи участ1 в його прийнягп;
2) встановлення додаткового контролю за виконанням пращвником
в1дпов1дного завдання, вчиненням ним певних дш чи прийняття р1шень;
3) обмеження у достуш прац1вника до певно!' 1нформащГ;
4) перегляду обсягу функщональних обов’язк1в пращвника;
5) переведения пращвника на шшу посаду;
6) звшьнення пращвника.
Порядок застосування заход!в врегулювання конфлкту штерес1в та
його особливост1 для р1зних категор1Й прац1вник1в ДП «ХМТП»
встановлюються Уповноваженим.
3.4.5.4. Ршення про врегулювання конфлкту штерешв у д1яльност1
кер1вника ДП «ХМТП» приймаеться М1н1стерством шфраструктури Украши.
3.4.5.5. Пращвники ДП «ХМТП» можуть самостшно вжити заход1в
щодо врегулювання конфлкту штерешв шляхом позбавлення вщповщного
приватного штересу з наданням пщтвердних документ1в безпосередньому
кер1внику та Уповноваженому. Позбавлення приватного штересу мае
виключати будь-яку можливють його приховування.
3.4.6. Для повщомлення пращвниками ДП «ХМТП» про факти порушення
Антикорупцшно'1 програми, вчинення корупцшних або пов’язаних з
корупщею правопорушень (дал! - повщомлення) Уповноважений розмщуе
в1дповщну шформащю на 1нформац1йних стендах в примщенш ДП «ХМТП»
та на офщшному веб-сайт1 ДП «ХМТП». Така шформащя повинна м1стити:
- номер телефону для здшснення повщомлень 32-87-33*;
адресу
електронно'1
пошти для
зд1йснення
повщомлень
уо1 обутуг.о.1 еут@зеарог1:.к]1 егзоп.иа *;
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- години прийому особи, яка уповноважена отримувати усш та письмов1
повщомлення - щов1вторка з 14-00 до 16-00*.
* Визначаеться (встановлюеться) за ршенням кер1вництва ДП «ХМТП».
Уповноважений розробляе типову форму повщомлення.
Уповноважений веде реестр повщомлень про факта порушення
Антикорупц1йно1 программ або ознак вчинення корупцшних чи пов’язаних з
корупщею правопорушень. Порядок ведения вщповщного реестру
затверджуеться кер1вником за поданням Уповноваженого.
Строки 1 порядок розгляду Уповноваженим повщомлень про факта
порушення Антикорупцшно! программ, вчинення корупцшних або
пов’язаних з корупщею правопорушень встановлюються в положены,
затвердженому кер1вником за поданням Уповноваженого.
3.4.7. Умови конфщенцшност! шформування Уповноваженого пращвниками
про факта порушень антикорупцшних вимог
3.4.7.1 Пращвникам ДП «ХМТП» гарантуеться конфщенцшнють !'х
повщомлень кер1внику або Уповноваженому про виявлеш ознак порушень
Антикорупц1йно1 программ, корупцшних чи пов’язаних з корупщею
правопорушень в д1яльност1 шших пращвниюв ДП «ХМТП» та повщомлень
про факта пщбурення пращвниюв ДП «ХМТП» до вчинення корупцшних чи
пов’язаних з корупщею правопорушень.
3.4.7.2 Повщомлення про виявлеш ознаки порушень Антакорупцшно!'
программ, а також повщомлення про факта пщбурення пращвниюв ДП
«ХМТП» до вчинення корупцшних чи пов’язаних з корупщею
правопорушень можуть бути здшснеш в уснш чи письмовш форм1, за
допомогою канал1в зв’язку, визначених у Антикорупцшнш программ
Повщомлення також можуть здшснюватися прац1вниками та посадовими
особами д1лових партнер1в ДП «ХМТП».
Кер1вник забезпечуе захист вказаних канальв в1д зовн1шнього
втручання 1 витоку шформацп.
3.4.7.3 Подання завщомо неправдивих повщомлень не допускаеться.
3.4.7.4 Повщомлення пращвниюв ДП «ХМТП» про виявлення ознак
вчинення корупцшних чи пов’язаних з корупщею правопорушень можуть
бути аношмними.
Аношмне повщомлення про виявлення ознак вчинення корупцшних чи
пов’язаних з корупщею правопорушень може бути розглянуто лише у
випадку, коли наведена у ньому шформащя стосуеться конкретного
пращвника ДП «ХМТП» або дшових партнер1в ДП «ХМТП» та мютить
фактичш даш, яю можуть бути перев1реш.
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3.4.7.5 Перев1рку шформацп, викладеноТ в повщомленш, здшснюе
Уповноважений,
а якщо
повщомлення
стосуеться
дш
самого
Уповноваженого - пращвник, визначений кер1вником.
3.4.7.6 Будь-яю даш, що дають можливють щентифжувати особу, яка
повщомила Уповноваженого про факта шдбурення до вчинення
корупцшного або пов’язаного з корупщею правопорушення або про
виявлення ознак порушення вимог Антикорупцшно! программ, вчинення
пращвниками чи шшими особами корупцшних або пов’язаних з корупщею
правопорушень, належать до конфщенцшноУ шформацп та охороняються
згщно з законом.
Уповноважений та особи, залучеш ним до перев1рки викладеноУ у
повщомленшшформащУ, не в прав1 и розголошувати.
3.4.8 Процедури захисту пращвниюв, яю повщомили шформащю про
корупц1йне або пов’язане з корупщею правопорушення
3.4.8.1 Кер1вник та/або Уповноважений в межах сво1х повноважень
забезпечують умови для захисту ос1б, яю надають допомогу в запоб1ганш,
виявленн1 та протидй' корупцп в ДП «ХМТП».
3.4.8.2 1нформащя про пращвника, який пов1домив про ознаки
порушення вимог Антикорупцшно'1 программ, виявлення ознак корупцшного
або пов’язаного з корупщею правопорушення (дал1 - викривач), не може бути
розголошена, кр1м випадюв, встановлених законом.
3.4.8.3 Викривача не може бути звшьнено чи примушено до звшьнення,
притягнуто ДО ДИСЦИПЛШарН01 В1ДПОВ1ДаЛЬНОСТ1 чи пщдано з боку
кер1 вництва 1 ншим негативним заходам впливу (переведения, атестащя,
зм1 на умов пращ, вщмова в призначенн1 на вишу посаду, скорочення
зароб1тно1 плати тощо) або загроз1 таких заход1 в впливу у зв’язку з
пов1домленням ним про порушення вимог антикорупцшного законодавства
та/або вимог Антикорупц1йно1 программ.
3.4.8.4 У раз1 витоку конф1денщйно'1 1нформацп про викривача
кер1вник ДП «ХМТП», Уповноважений за заявою такого пращвника або за
власною 1шщативою повинен невщкладно вжити вс1х заход!в для уникнення
настання негативних наслщюв для викривача, пов’язаних з таким
розголошенням.
3.4.8.5 Заходи для захисту викривача визначаються кер!вником спшьно
з Уповноваженим 1 впроваджуються за умови письмовоУ згоди прац1вника.
3.4.9 Норми професшно'1 етики прац1вник1в ДП «ХМТП»
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3.4.9.1
Пращвники ДП «ХМТП» пщ час виконання своТх
функщональних
обов’язюв
зобов’язаш
неухильно
додержуватися
загальновизнаних етичних норм поведшки та/або вимог Кодексу
корпоративно'1 поведшки ДП «ХМТП»
3.4.9.2. Пращвники ДП «ХМТП» толерантно 1 з повагою ставляться до
пол1тичних погляд1в, щеолопчних та релтйних переконань шших ос1б, а
також зобов’язуються не використовувати сво‘1 повноваження в штересах
пол1тичних партш та/або полггшав.
3.4.9.3. Пращвники ДП «ХМТП» дшть об’ективно, незважаючи на
особист1 штереси, особисте ставлення до будь-яких ос1б, на сво'1 полНичш
погляди, щеолопчш, релшшш або шпн особист1 погляди чи переконання.
3.4.9.4. Пращвники ДП «ХМТП» сумлшно, компетентно, вчасно,
результативно 1 вщповщально виконують функщональш обов’язки, р!шення
та доручення ОргаН1В 1 посадових ОС1б, ЯКИМ ВОНИ П1ДПОрЯДКОВаН1, П1ДЗВ1ТН1
або шдконтрольш, а також не допускають зловживань та неефективного
використання к о п тв 1 майна ДП «ХМТП».
3.4.9.5. Пращвники ДП «ХМТП» не розголошують 1 не використовують
В 1НШИЙ спос1б конф1денц1йну 1нформац1ю, що стала 1М вщома у зв’язку з
виконанням своУх функц1ональних обов’язюв, кр1м випадк1в, встановлених
законом.
3.4.9.6. Пращвники ДП «ХМТП», незважаючи на особисй штереси,
утримуються В1Д виконання р 1шень чи доручень кер1вництва ДП «ХМТП»,
якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи
штересам окремих громадян, юридичних ос1б, державним або суспшьним
1нтересам або суперечать законодавству.
3.4.9.7. Пращвники ДП «ХМТП» самостшно ощнюють правом1рн1сть
наданих кер1вництвом р!шень чи доручень та можливу шкоду, що буде
завдана у раз1 виконання таких ршень чи доручень.
У раз1 отримання для виконання р1шень чи доручень, як1 прац1вник ДП
«ХМТП» вважае незаконними або такими, що становлять загрозу
охоронюваним законом правам, свободам чи штересам окремих громадян,
юридичних ос1б, державним або суспшьним штересам, вш повинен негайно в
письмовш форм1 повщомити про це безпосереднього кер1вника, або
кер1вника ДП «ХМТП» та Уповноваженого.
3.4.10. Права 1 обов’язки пращвниюв (кр1м Уповноваженого) ДП «ХМТП»
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3.4.10.1 Кер1вник, пращвники та шпи особи, що дпоть вщ 1меш ДП
«ХМТП», мають право:
1) надавати пропозицп щодо удосконалення Антикорупцшно!
программ;
2) звертатися до Уповноваженого за консультащями щодо
виконання Антикорупцшно! программ та роз’ясненнями щодо и
положень.
3.4.10.2 Кер1вник, пращвники ДП «ХМТП» зобов’язанп
1) дотримуватися вщповщних вимог Закону, Антикорупцшно!
программ та пов’язаних з нею внутр1шшх документе, а також
забезпечувати практичну реал1защю Антикорупцшно! программ;
2) виконувати сво! безпосередш обов’язки з врахуванням
1нтерес1в ДП «ХМТП»;
3) невщкладно шформувати Уповноваженого або кер1вника ДП
«ХМТП» про випадки порушення вимог Антикорупцшно! программ
(або про випадки пщбурювання до таких дш), вчинення корупцшних
або пов’язаних з корупщею правопорушень шшими пращвниками ДП
«ХМТП», або шшими ф1зичними чи юридичними особами, з якими ДП
«ХМТП» перебувае або плануе перебувати у дшових вщносинах;
4) невщкладно шформувати в порядку, визначеному
Антикорупцшною програмою, про виникнення реального або
потенцшного конфл1кту штерешв;
5) утримуватися вщ повед1нки, яка може бути розцшеною як
готовнють вчинити корупц1Йне правопорушення, пов’язане з
д1яльн1стю ДП «ХМТП»;
6) не вчиняти та не брати участ1 у вчиненш корупц1йних
правопорушень, пов’язаних з Д1яльнютю ДП «ХМТП».
3.4.10.3 Пращвникам та кер1внику ДП «ХМТП» забороняеться:
1) використовувати сво! службов1 повноваження або свое
становище та пов’язаш з цим можливост1 з метою одержания
неправом1рно! вигоди для себе чи шших ос1б;
2) використовувати будь-яке майно ДП «ХМТП» чи його кошти в
приватних штересах;
3) вимагати або отримувати будь-яку матер1альну або
нематер1альну вигоду (для себе чи для близьких ос1б) у зв’язку 13
здшсненням сво!х посадових обов’язк1в, яка не передбачена трудовим
або 1ншим договором м1ж ними та ДП «ХМТП»;
4) оргашзовувати, бути посередником або особисто здшснювати
будь-як1 гот1вков1 або безготгвков! платеж! чи розрахунки з дшовими
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партнерами ДП «ХМТП», якщо такт платеж! чи розрахунки не
передбачеш чинним законодавством;
5) впливати прямо або опосередковано на р1шення пращвниюв
ДП «ХМТП» з метою отримання будь-яко! матер1ально'1 або
нематер1ально1 вигоди для себе чи для близьких оюб, яка не
передбачена трудовим або шшим договором м1ж ними та ДП «ХМТП»;
6) вчиняти будь-яю дн, яю прямо або опосередковано
шдбурюють 1нших пращвниюв, кер!вника ДП «ХМТП» до порушення
вимог Закону чи АнтикорупцшноТ програми.
3.4.10.4
Пюля звшьнення або шшого припинення сшвробггництва з ДП
«ХМТП» особ! забороняеться розголошувати або використовувати в шший
спос1б у сво1х штересах шформащю (конфщенцшну), яка стала !й вщома у
зв’язку з виконанням сво!'х повноважень, догов1рних зобов’язань, кр1м
випадюв, встановлених законом.
3.4.11. Норми обмеження щодо подарунюв
3.4.11.1
Вимагання, прохання, одержания подарунюв для себе чи
трет1х ос1б В1д юридичних або ф1зичних ос1б працгвниками, кер1вником ДП
«ХМТП» (безпосередньо або через шших ос1б) у зв’язку 13 виконанням сво1х
повноважень або свош становищем та пов’язаними з цим можливостями не
допускаються.
Пращвники, кер1вник можуть приймати подарунки, яю вщповщають
загальновизнаним уявленням про гостиншсть (наприклад, подарунки у
вигляд1 сувен1рно'1 продукц11, пригощення шею та напоями, запрошення на
розважальш заходи, в1дшкодування транспортних витрат та проживания в
готел1), кр1м випадюв, передбачених у пункт! 5 цього роздшу, якщо варт1сть
таких подарунюв не перевищуе один прожитковий м1шмум для працездатних
ос1б, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна
вартють таких подарунюв, отриманих вщ одн1е1 особи (групи оюб) протягом
року, не перевищуе двох прожиткових м!шмум1в, встановлених для
працездатно!' особи на 1 с1чня того року, в якому прийнято подарунки.
Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартост1 подарунюв не
поширюеться на подарунки, яю:
- даруються близькими особами;
- одержуються як загальнодоступн! знижки на товари, послуги,
загальнодоступш виграпп, призи, премп, бонуси.
У раз1 виявлення подарунка, щодо якого юнуе заборона у його
одержаны, у службовому прим!щенн1, а також у раз1 надходження пропозицп
подарунка пращвники, кер1вник ДП «ХМТП» зобов’язаш нев1дкладно, але не
П1зн!ше одного робочого дня, вжити таких заход1в:
1) вщмовитися вщ пропозицп;
2) за можливост! щентиф!кувати особу, яка зробила пропозищю;
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3) залучити СВ1ДК1 В, якщо це можливо, у тому числ1 з числа пращвниюв ДП
«ХМТП»;
4) письмово повщомити про пропозицпо Уповноваженого та
безпосереднього кер1вника (за наявност1) або кер1вника ДП «ХМТП».
Про виявлення майна, що може бути неправом1рною вигодою, або
подарунка складаеться акт, який шдписуеться особою, яка виявила
неправом1рну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або и безпосередшм
кер1Вником чи кер1вником ДП «ХМТП».
У раз1 якщо майно, що може бути визнане неправом1рною вигодою, або
подарунок виявляе особа, яка е кер1вником ДП «ХМТП» або
Уповноваженим, акт про виявлення такого майна пщписуе ця особа або
особа, уповноважена на виконання обов’язюв кер1вника ДП «ХМТП» у раз1
ЙОГО В1ДСуТНОСТ1.

3.4.11.2 Пращвники, кер1вник, а також особи, яю д1ють вщ 1меш ДП
«ХМТП», утримуютьея вщ пропозицп подарунюв державним службовцям,
народним депутатам УкраТни, депутатам мюцевих рад, Тх близьким особам,
фактичним або потенц1йним д1ловим партнерам, \'х пращвникам або
представникам, а також вщ будь-яко!' 1ншо1 повед1нки, яка може бути
розцшеною як готовн1сть вчинити корупцшне правопорушення, пов’язане з
Д1яльнютю ДП «ХМТП».
Подарунки можуть бути дозволен! у випадках, коли вони вщповщають
загальновизнаним уявленням про гостиншсть 1 1'х варт1сть не перевищуе
встановлет законом розм1ри.
Загальну пол1тику ДП «ХМТП» щодо пропозиц1й подарунюв в1д 1мен!
ДП «ХМТП» в рамках загальновизнаних уявлень про гостиншсть визначае
кер1вник 13 врахуванням вимог законодавства.
3.4.11.3 Про кожен факт пропозицп подарунка або отримання
подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостиншсть пращвники,
кер1вник ДП «ХМТП» протягом одного робочого дня письмово
повщомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.
3.4.12 Порядок здшснення нагляду, контролю за дотриманням
АнтикорупцшноТ програмщ а також ощнки результат1в здшснення
передбачених нею заход1в
3.4.12.1 Уповноважений здшснюе нагляд 1 пост1йний контроль за
дотриманням пращвниками, кер1вником ДП «ХМТП» АнтикорупцшноТ
програми.
3.4.12.2 Нагляд 1 контроль за дотриманням АнтикорупцшноТ програми
здшснюються Уповноваженим у таких формах:
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1) розгляд 1 реагування на повщомлення про порушення вимог
Антикорупцшно!' програми, вчинення корупщйних або пов’язаних з
корупщею правопорушень;
2) здшснення планових та позапланових перев1рок д1яльност1
пращвниюв ДП «ХМТП» щодо виконання (реал1зацп) Антикорупцшно'1
програми;
3)
проведения
експертизи
оргашзацшно-розпорядчих,
юридичних, виробничих та фшансових докуменпв, а також Ух проекпв.
3.4.12.3 Якщо шд час здшснення нагляду або контролю за дотриманням
АнтикорупцшноТ програми Уповноважений виявить ознаки порушення
Антикорупц1йно1 програми або ознаки вчинення корупцшного або
пов’язаного з корупщею правопорушення, вш шщпое перед кер1вником
питания проведения внутршнього розслщування у порядку, передбаченому
роздшом XV Антикорупцшно'1 програми.
3.4.12.4 Уповноважений забезпечуе оргашзащю зд1йснення ощнки
результат1в впровадження заход!в, передбачених Антикорупц1йною
програмою.
Для здшснення оц1нки Уповноважений мае право отримувати у
письмовш форм1 вщповщну шформащю В1Д прац1вниюв, кер1вника ДП
«ХМТП» про результати реал1зацп в1дпов1дних заход1в.
Результата оц1нки узагальнюються Уповноваженим у письмовому з в т ,
який в1н складае не рщше нгж раз на р1к 1 передае кер1внику. Оцшка
проводиться за критергями, визначеними Уповноваженим.
3.4.13 Застосування заход1в дисципл1нарно1 вщповщальност! до прац1вник1в,
як! порушують положения Антикорупцшно! програми
3.4.13.1 У раз1 наявност1 шформацп, що свщчить про ознаки
порушення пращвниками вимог Антикорупцшно'1 програми, зд1йснюються
таю заходи:
1) призначаеться у встановленому роздшом XV Антикорупцшно1
програми порядку внутр1шне розслщування з метою п1дтвердження чи
спростування шформацп про ймов!рне порушення;
2) за наявност1 достатн1х п1дстав за результатами внутр1шнього
розсл1дування кер1вник накладае дисциплшарне стягнення в1дпов1дно
до закону.
3.4.13.2 Дисциплшарш стягнення накладаються кер1вником
прац1вник1в ДП «ХМТП» вщповщно до норм законодавства про працю.
IV. Права 1 обов’язки Уповноваженого та пщпорядкованих йому
П раЦ 1В Н И К 1В
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4.1. Уповноважений ДП «ХМТП» призначаеться кер1вником вщповщно до
законодавства про працю та установчих докумешлв ДП «ХМТП».
4.2. Уповноваженим може бути ф1зична особа, яка здатна за своши дшовими
та моральними якостями, професшним р1внем, станом здоров’я виконувати
В1ДПОВ1ДШ обов’язки.
4.3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявност1
обставин, визначених частиною третьою статт! 64 Закону.
4.4. Несумюною з д1яльшстю Уповноваженого е робота на посадах,
зазначених у пункт1 1 частини першоТ статт! 3 Закону, а також будь-яка шша
Д1яльшсть, яка створюе реальний чи потенцшний конфлшт штерешв з
Д1ЯЛБШСТЮ ДП «ХМТП».
У раз1 виникнення обставин несумюност1 Уповноважений у дводенний
строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повщомити про це
кер1вника ДП «ХМТП» з одночасним поданням заяви про роз1рвання
трудового договору за власною шщативою.
4.5. Уповноважений може бути звшьнений з посади достроково у випадках,
передбачених частиною п’ятою статп 64 Закону.
Уповноважений може бути звшьнений з посади з шщ1ативи кер1вника
ДП «ХМТП» за умови надання згоди Нащональним агентством з питань
запобшання корупцп. Порядок надання такоУ згоди затверджено р1шенням
Нац1онального агентства з питань запобшання корупцп вщ 07 жовтня 2016
року № 74, зареестрованим в Мш1стерств1 юстицп Украши 28 листопада 2016
року за № 1542/29672.
4.6. Про звшьнення особи з посади Уповноваженого кер1вник ДП «ХМТП»
письмово повщомляе Нац1ональне агентство з питань запобшання корупцп
протягом двох робочих ДН1В та забезпечуе невщкладне подання ново!'
кандидатури на вказану посаду.
4.7. Головними завданнями Уповноваженого е шдготовка, забезпечення
реал1зацп та контроль за здшсненням заход1в щодо запобшання, протидп 1
виявлення корупцп в ДП «ХМТП».
4.8. Уповноважений реал1зуе сво! права 1 обов’язки безпосередньо. До
виконання сво1х функцш Уповноважений може залучати (за згодою
кер1вника) 1нших прац1вник1в ДП «ХМТП».
4.9. Здшснення Уповноваженим сво1х функцш в ДП «ХМТП» е незалежним.
Втручання у Д1яльшсть Уповноваженого з боку пращвниюв, кер1вника,
д 1Лових партнер1в ДП «ХМТП», а також шших ос1б забороняеться.
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Забороняеться покладення на Уповноваженого обов’язюв, що не
належать або виходять за меж1 його повноважень, визначених Законом 1
Антикорупцшною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.
4.10. Кер1вник ДП «ХМТП» зобов’язаний:
4.10.1. забезпечити Уповноваженому належш матер1альш та оргашзацшш
умови пращ;
4.10.2. сприяти виконанню Уповноваженим функцш, передбачених Законом
та Антикорупцшною програмою;
4.10.3. оперативно реагувати на письмов1 та усш звернення, пропозицп та
рекомендацй Уповноваженого, надаш ним в межах реал1зацп
Антикорупцшно! програми;
4.10.4. за 1шщативи Уповноваженого надсилати запити до оргашв державно!'
влади, оргашв мюцевого самоврядування, пщприемств, установ та
оргашзацш незалежно вщ форми власност1 з метою отримання вщ них
В1ДПОВ1ДН01 1нформацп та матер1ал1в, необх1дних для виконання покладених
на Уповноваженого завдань.
4.11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань
зобов’язаний:
4.11.1. виконувати сво! функци об’ективно 1 неупереджено;
4.11.2. розробляти 1 подавати на затвердження кер1вника внутршш
документа ДП «ХМТП» з питань, передбачених Антикорупцшною
програмою;
4.11.3. забезпечувати здшснення нагляду, контролю та мошторингу за
дотриманням прац1вниками, кер1вником ДП «ХМТП» Закону 1
Антикорупцшно! програми;
4.11.4. проводити оц!нку результат1в зд1йснення заход1в, передбачених
Антикорупщйною програмою;
4.11.5. забезпечувати шдготовку зв1ту про стан виконання Антикорупцшно!
програми;
4.11.6. забезпечувати здшснення сшвпращ з особами, яю добросовюно
пов1домляють про можлив1 факти порушення вимог Антикорупц1йно!
програми,
вчинення корупц1йних або пов’язаних з корупщею
правопорушень;
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4.11.7. забезпечувати пщготовку та подання кер1внику пропозицш щодо
плану проведения перев1рок дотримання вимог Антикорупцшно'1 програми;
4.11.8. брати участь у проведенш перев1рок та внутршшх розслщувань, яю
проводяться згщно з АнтикорупцШною програмою;
4.11.9. брати участь в проведенш перюдично! оцшки корупцшних ризиюв у
д1яльност1 ДП «ХМТП»;
4.11.10. забезпечувати формування 1 ведения реестр1в:
- пращвниюв ДП «ХМТП», притягнутих до вщповщальност1 за
порушення вимог Антикорупцшно!' програми, вчинення корупщйного
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупц1ею;
- здшснених ДП «ХМТП» внесюв на пщтримку пол!тичних партш та
благодшно! д 1яльност1;
- проведених згщно з Антикорупц1йною програмою антикорупцшних
перев1рок;
- проведених згщно з Антикорупцшною програмою внутр1шн1х
розслщувань та перев1рок;
- повщомлень про конфлшт 1нтерес1в та про порушення вимог
Антикорупц1йно1 програми, вчинення корупцшного правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з корупщею;
4.11.11. оргашзовувати 1 проводити антикорупцшну перев1рку дшових
партнер1в ДП «ХМТП»;
4.11.12. забезпечувати конфщенцшшсть шформацп та захист прац1вник1в, яю
повщомили про порушення вимог Антикорупц1йно1 програми, вчинення
корупц1йного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупщею;
4.11.13. надавати кер1внику, пращвникам ДП «ХМТП» роз’яснення та
консультаций пов’язан113 застосуванням Антикорупцшно'1 програми;
4.11.14. забезпечувати шформування громадськост1 про зд1йснюван1 ДП
«ХМТП» заходи 13 запоб1гання корупцп;
4.11.15. брати участь у сшвпращ з органами державно! влади, органами
мюцевого самоврядування, шшими юридичними особами, неурядовими
та/або м1жнародними орган1зац1ями з питань запобшання корупцп;
4.11.16. оргашзовувати проведения заход1в з пщвищення квал1ф1кацп
пращвниюв ДП «ХМТП» з питань, пов’язаних 13 запоб!ганням корупцп;
4.11.17. брати участь у процедурах добору персоналу ДП «ХМТП»;
17

Антикорупщйна програма ДП «ХМТП»
4.11.18. забезпечувати взаемодпо 1 координащю м1ж структурними
пщроздшами ДП «ХМТП» щодо подготовки, забезпечення реагйзацп та
контролю за здшсненням заход 1в щодо реал1зацп Антикорупцшно1 программ;
4.11.19. здшснювати шнй обов’язки, передбачеш Законом, Антикорупщйною
програмою, трудовим договором.
4.12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань мае
право:
4.12.1. отримувати в1д пращвниюв, кер1вника ДП «ХМТП» письмов! та уеш
пояснения з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у
тому ЧИСЛ1 П1Д Час проведения ПерЮДИЧН01 ощнки корупцшних ризиюв,
антикорупцшних перев1рок дшових партнер1в, перев1рок, внутр1шшх
розелщувань та експертизи);
4.12.2. отримувати вщ пщрозд1л1в ДП «ХМТП» шформащю та матер1али
(зав1рен1 копи ф!нансових, бухгалтерських та юридичних документе,
ВНутр1ШНЮ службову КОреСПОНДеНЦ1Ю) СТОСОВНО Д1ЯЛБНОСТ1 ДП «ХМТП», у
тому числ1 документа, яю стосуються проведения (або участ1) закуп1вель
товар1в, робгг або послуг, у конкурсах тощо.
У раз1 необхщност1 Уповноваженому надаеться доступ до орипнал1в
документ1в, копи яких йому були передаю. У випадках недоцшьност1
виготовлення значно!’ кшькост1 коп1й документ1в Уповноваженому за
р 1шенням кер1вника пщрозд1лу можуть передаватися орипнали в1дпов1дних
документ1в, як1 п1длягають поверненню ним протягом 3 робочих дшв
(визначаеться (встановлюеться) ДП «ХМТП») з дати завершения проведения
ним заходу, для якого вони витребовувалися;
4.12.3. отримувати проекта фшансових, оргашзацшно-розпорядчих
документ1в, договор1в для проведения IX перев1рки на предмет наявност1
корупц1йних ризиюв;
4.12.4. отримувати доступ до складських примпцень, виробничих прим1щень
ДП «ХМТП», проведения в них контрольних заход!в;
4.12.5. отримувати доступ до наявних в ДП «ХМТП» електронних засоб1в
збер1гання 1 обробки даних та у раз1 необх1дност1 вимагати оформления
в1дпов1дних даних на заевщченому паперовому носи;
4.12.6. залучати до виконання сво!х функц!й за згодою кер1вника прац1вниюв
ДП «ХМТП»;
4.12.7. шщювати направления запит1в до орган1в державно'1 влади, оргашв
м1сцевого самоврядування, тдприемств, установ, орган1зац1Й вс!х форм
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власност1 для отримання вщ них шформацп та матер1ал1в, пов’язаних з
дшльнютю ДП «ХМТП»;
4.12.8. шщповати питания про притягнення пращвниюв, кер1вника до
вщповщальностц у тому числ1 звшьнення 13 займаних посад вщповщно до
законодавства;
4.12.9. звертатися до кер1вника з питань реал1зацп сво!х повноважень та
виконання обов’язюв зпдно з положениями Антикорупцшно! програми;
4.12.10. здшснювати шип права, передбачеш Законом, Антикорупщйною
програмою, трудовим договором та посадовою шструкщею.
V. Порядок проведения внутрЁшшх розслвдувань
5.1. У раз1 надходження повщомлення або виявлення ознак порушення
Антикорупщйно!' програми пращвником ДП «ХМТП» або ознак вчинення
пращвником ДП «ХМТП» корупцшних або пов’язаних з корупщею
правопорушень Уповноважений повщомляе про це кер1вника, який вживае
заход1в, передбачених пунктом 2 цього роздшу.
У раз1 надходження пов1домлення або виявлення ознак порушення
вимог Антикорупцшно!' програми кер1вником або ознак вчинення
корупцшного чи пов’язаного з корупц1ею правопорушення Уповноважений
повщомляе про це Мшютерство шфраструктури Украши для вжиття заход1в,
передбачених пунктом 2 цього роздшу.
У раз1 надходження пов1домлення або виявлення факт1в про вчинення
Уповноваженим корупцшного або пов’язаного з корупщею правопорушення,
порушення вимог Антикорупцшно! програми кер1вник повщомляе про це
Мшютерство шфраструктури Украши 1 вживае заход1в, передбачених
пунктом 2 цього роздшу.
5.2. За умов, передбачених пунктом 1 цього роздшу, Мшютерство
шфраструктури Украши, кер1вник зобов’язаш вжити таких заход1в:
5.2.1. протягом 3 робочих дшв шщшвати проведения внутршнього
розслщування з метою пщтвердження чи спростування шформацп про
ймов1рне порушення Антикорупцшно! програми або корупцшне чи пов’язане
з корупщею правопорушення;
5.2.2. за результатами проведения внутр1шнього розслщування застосувати
дисциплшарне стягнення до винних ос1б, якщо для цього е пщстави;
5.2.3. за результатами внутр1шнього розслщування визначити способи
усунення причин 1 наслщюв порушення, якщо таке мало мюце, а також
забезпечити заходи щодо запобшання таким д1ям у майбутньому;
19

Антикорупцшна програма ДП «ХМТП»
5.2.4. у раз1 виявлення ознак корупцшного або пов’язаного з корупщею
правопорушення, за вчинення якого передбачено адмшютративну або
кримшальну вщповщальнють, негайно шформувати про це специально
уповноважених суб’екйв у сфер1 протидп корупцп.
5.3. Внутршне розслщування проводиться лише у випадках, коли надана або
виявлена шформащя стосуеться конкретних ос1б та мютить фактичш даш, яю
можуть бути перев1рен1.
Внутр1шне розслщування призначаеться кер1вником 1 здшснюеться
КОМ1С1СЮ. Порядок ПрОВеДвННЯ ВНуТр1ШН1Х рОЗСЛ1ДуваНЬ, ЯК1 ЗДШСНЮЮТЬСЯ
в1дпов1 дно до Антикорупц1йно1 програми, затверджуеться кер1вником.
До складу ком1сн обов’язково включаеться Уповноважений, за
винятком випадюв, коли розсл1дування призначаеться за насл1дками
виявлення факт1в чи отримання 1нформац11 про вчинення Уповноваженим
корупцшного або пов’язаного з корупщею правопорушення, порушення
вимог Антикорупцшно1 програми.
Строк проведения внутр1шнього розсл1дування не повинен
перевишувати 10 робочих дшв.
Матер1али проведених внутр!шшх розсл1дувань збер1гаються в арх!в1
Уповноваженого не менше 5 роюв.
У раз1 якщо за результатами внутр1шнього розслщування на
Уповноваженого накладаеться дисциплшарне стягнення, про це письмово
повщомляеться Нац1ональне агентство з питань запобшання корупцп у
дводенний строк з дати його накладення.
VI. Порядок надання пращвникам роз’яснень та консультацш
У повноваженим
6.1. При наявност1 питань щодо тлумачення окремих положень
Антикорупцшно1 програми кер1вник, прац1вники ДП «ХМТП» можуть
звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового
роз’яснення.
6.2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультацп викладаеться
безпосередньо Уповноваженому (у визначеш Уповноваженим дш та години
особистого прийому) або шляхом направления на його 1м’я службово!'
записки чи надюлання на його електронну адресу письмового звернення у
довшьшй форм1.
6.3. Уповноважений надае усне роз’яснення шд час особистого прийому або
у письмовш форм1 - не шзшше н!ж протягом 5 робочих дшв з дня отримання
запиту.
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Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не
бшыне шж на 7 робочих дшв, про що письмово шформуе особу, яка
звернулась за роз’ясненням.
6.4. Якщо шд час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки
порушення АнтикорупцшноУ программ або ознаки вчинення корупцшного
або пов’язаного з корупщею правопорушення, вш ппщюе перед кер1вником
питания проведения внутр1шнього розслщування у порядку, передбаченому
роздшом XV АнтикорупцшноУ программ.
VII. Порядок звпування Уповноваженого перед кердвником ДП
«ХМТП»
7.1. Уповноважений не рщше шж один раз на р 1к в строки та у порядку,
визначеш кер1вником, готуе зв1т про результати виконання АнтикорупцшноУ
программ (дал1 - Звгг).
7.2. Зв1т повинен включати 1нформац1ю щодо:
7.2.1. стану виконання заход1в, визначених Антикорупц1йною програмою;
7.2.2. результате впровадження заход1в, визначених Антикорупцшною
програмою;
7.2.3. виявлених порушень вимог Закону, АнтикорупцшноУ программ та
заход1в, вжитих для усунення таких порушень;
7.2.4.
к1лькост1 та результате проведених перев1рок та внутр1шн1х
розсл1дувань;
7.2.5. факт1в перешкоджання належному виконанню Уповноваженим сво'Ух
функц1й, встановлення для нього необгрунтованих обмежень, випадюв
втручання у його Д1яльнють з боку трет1х ос1б;
7.2.6. наявних пропозиц1й 1 рекомендащй.
7.3. У раз1 необхщност1 зм1ст наданого Зв1ту додатково обговорюеться
Уповноваженим з кер1вником ДП «ХМТП».
7.4. Загалып результати виконання АнтикорупцшноУ программ, зазначеш у
п1дпунктах 1, 2 пункту 2 цього роздшу АнтикорупцшноУ программ,
розмщуються у загальному в1дкритому доступ! у паперов1й та/або
електроннш форм!, а також на веб-сайт! ДП «ХМТП».
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VIII.
Порядок проведения перюдичного пщвищення квал1фжацп
прац1вник1в у сфер» запобнання та виявлення корупцй в ДП «ХМТП»
8.1. Пщвищення квшпфкацн пращвниюв ДП «ХМТП» у сфер1 запобкання та
виявлення корупцп здшснюеться з метою надання базових знань з питань
антикорупцшного законодавства, пщвищення р1вня виконання вимог
Антикорупцшно!' програми, формування антикорупцшно!' культури, а також
виховання нетерпимосН до корупцй.
8.2. Пщвищення квал1фкацп здшснюеться вщповщно до затвердженого
кер1вником ДП «ХМТП» тематичного плану-графка на кожне швр1ччя, який
готуеться Уповноваженим.
Пщвищення квал1фкаци повинно передбачати як заходи для век
пращвниюв ДП «ХМТП», так 1 окрем1 заходи для кер1вника ДП «ХМТП».
Тематика та форма заход1в (сем1нари, лекцп, практикуми, треншги,
вебгнари тощо) 13 пщвищення квал1фкаци визначаються Уповноваженим з
урахуванням:
8.2.1. пропозищй кер1вника, кер1вник1в структурних пщроздЬпв;
8.2.2. результаНв оц1нки впровадження заход1в Антикорупц1Йно'1 програми;
8.2.3. результаНв перюдично'1 оц1нки корупц1йних ризик1в у д1яльност1 ДП
«ХМТП»;
8.2.4. результаНв внутр1шшх розсл1Дувань;
8.2.5. зв1ту Уповноваженого перед кергвником ДП «ХМТП».
8.3. Витрати часу на пщвищення квал1фкаци у сфер! запобкання та
виявлення корупцп складають не менше 10 вщеотюв загального обсягу
робочого часу Уповноваженого на швр1ччя.
8.4. Облк проведених заход1в 13 п1двищення квал1ф1кацн у сфер1 запоб1гання
та виявлення корупцй, а також облк присутшх на заходах здшснюеться
Уповноваженим.
IX. Порядок внесения змш до АнтикорупцшноТ програми
9.1. Кер1вник ДП «ХМТП» забезпечуе оргашзацйо механ1зм1в зворотного
зв’язку та шпп внутр1шн1 процеси, спрямоваш на пгдтримку та пост1йне
вдосконалення Антикорупц1йно1 програми.
9.2. Зм1ст Антикорупц1йно1
результатами:

програми
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9.2.1. ЗВ1Ту про ОЦ1НКИ корупщ йних рИЗИЮВ у Д1ЯЛБНОСТ1 ДП «ХМТП»;
9.2.2. здшснення нагляду 1 контролю за дотриманням АнтикорупцшноУ
програми, а також ощнки результате здшснення передбачених нею заход1в;
9.2.3. анал!зу практики
обов’язюв;

виконання

Уповноваженим

своУх посадових

9.2.4. проведения Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацш
13 пращвниками, кер1вником ДП «ХМТП», а також з дшовими партнерами
ДП «ХМТП» щодо удосконалення АнтикорупцшноУ програми.
9.3. Ьйщатором внесения змш до АнтикорупцшноУ програми може бути
Уповноважений, а також кер1вник, пращвники ДП «ХМТП».
9.4. ПропозищУ щодо внесения змш до АнтикорупцшноУ програми подаються
Уповноваженому, який Ух вивчае та систематизуе. Раз на рж Уповноважений
надае керхвнику узагальнення пропозицш щодо внесения змш до
АнтикорупцшноУ програми, яю надшшли, та надае своУ рекомендацй' щодо Ух
врахування або вщхилення.
9.5. Кер1вник, отримавши вщ Уповноваженого узагальнення пропозищй
щодо внесения змш до АнтикорупцшноУ програми, шщше проведения Ух
вщкритого обговорення трудовим колективом.
У випадках, коли Уповноважений наполягае на термшовому внесены
певних змш до АнтикорупцшноУ програми, кер1вник у найкоротший строк,
але не шзшше 10 дн1в з дата надходження таких пропозицш, шщше
проведения вщповщного обговорення.
9.6. У результат! схвалення пропозицш прац1вниками (трудовим колективом)
ДП «ХМТП» кер1вник сво'Ум наказом затверджуе В1ДПОВ1ДН1 зм!ни до
АнтикорупцшноУ програми, яю е УУнев1д’емною частиною.

В.о. уповноваженого з антикорупцшноТ
Д1ЯЛБН0СТ1 ДП «ХМТП»
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