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14.

Порядок Еадання

працiвникам

роз'яснень та

коrtсуltь,r,ацiй

1. Загальнi положенrlя.
1.1. Цiсю Антикорупцiйною програмою ТОВ кТоргово-виробпиче пiлприсмств0
(РОСЬ_ГУМА> (далi - Пiдприемство) проголошуе, що iT працiвники, посадовi особи,

керiвник i засновники (учасники) у своIй внутрilпнiй дiяльl,тостi. а також у правовi.чт,tосинах i:з
дiловими партнерами, органами державноТ вла.ци. орга}lа|\4И мiсrtевого caMol]pr1,1l)/Ba]-l}Irlкеруються принципом кнульовоТ ,голерантноо,гi> до буJ_tь-яких гlроявiв коlrугlrtii' i
вживатимуть Bcix перелбачених законодавством заходiв що/]о запобiгання, виrll]j]еннrI la
протидii корупцiТ i пов'язаним з нею дiями.

L2,

Днтикорупцiйна програма

с

комплексом правиJl. стандартiв

i

lrpclttc,гtl"p lцо,rtо

ВияВлення, протилiТ та :запобiгання KopyпrriT у лiялыltlсl,i Il i,llrриr,_мс,гва,

tliж
1,з, Днтикорупцiйна програма встановлю€ стандар,ги та I]имоги rle нихсчi.
'['итttltltltс,l
Закоr-l) та
передбаченi Законом УкраiЪи <Про запобiгання корупчiТ>> (далi

,t
антикоруПцiйною програмою, затвердженоIо рiшенням Нацiонального аге}l,гс1,]]а
запобiгання корупцii.

llит,аFrт;

ДнтикорупцiйнУ програму :]атверл)(ено нака:]ом jlирек,I,оLrа,.а
|.4.
Керiвник)
тоВ <<Торгово_виробrrиче пиприсмство (РоСъ-ГУМА) (далi
погодженням антикорупцiйного Уповновarкеного.

1.5. Текст ДнтикорУпцiйноi програми перебувас у постiйпому вiлкритому досl')/Пi .i(.;lя
прачiвникiв, посадових осiб Пiдприемства, а також для iT парr,нерiв, в електронном)' виг.llя,lli
на веб-сайтi Пiдприемства,

2. Сфера застосування та коло осiб, вiдповiлаJIьних за реаJIiзаlliю
Антикорупцiйноi п рогра м и.
2,|. днтикорупцiйrrа програма с обов'язковоIо Для l]иконання yciMa ttраtliвникамИ
Пiдприемства, включаючи посадових осiб ycix piBHiB, керiвгtика, засновI{икiв (учасникiв).

2.2. ДнтикоруПцiйна ПРОГРаI\iIа такоЖ застосовустьсЯ Пiдприсмсr,вом у його
правовiдносинах iз дiловими партнерами, у тому числi органами державноi влади l,а
органами мiсцевого самоврядування.

2.3. Здiйснення заходiв щодо виконання (реалiзаuiТ) Ан,l,икорупчiйноТ програми I] межах
своiх повноважень провадять:

1) Керiвник;

2) посадова особа Пiдприсмства, вiдповiдальна за реалiзачiю
програми (Уповновмtений)

З) посадовi

Антиксlруllltil"ttlоТ

;

особи та працiвники Bcix piBHiB l litttlрис,ь,lс

l,Ba.

Днтикорупцiйнi заходи } дiяльllостi ТОВ (ТВП <РОСЬ-ГУМД>.
3.1. Пiдприемство забезпечуе розробку,га вжиття,заходiв, якi с необхijt},lИNlИ
3.

достатнiми для запобiгання, виявлення i протидiТ коругlшiТ у своТй дiя,llьнос,гi,
3,2. Антикорупцiйнi заходи включають:

1) перiодичну виявлення

2)

антикорупцiйнi

ст

та оцiнку корупцiйних ризикiв у дiяльностi Пiлприсмства;

дарти i прочелури у лiяльrrос,гi Пiдприсмства;

l'a

4

3) впровадження засобiв реагуванI{rI та KoFl,|,poJllo ,]а коруiIцiйн ими ри:tикаlчl и
(розроблення внутрiшнiх нормативних докумеltтiв, розгляд звернень, агтогliмt,lих
IIовiдомлегrь i т.д);

4) ознайомлення нових прачiвникiв iз змiстом Антикорупцiйноj'
проведення навчальних заходiв з питань:запобiгагlня i lrротилiТ

IIрограми.

Kop1l1111i1"

5)

антикорупцiйна перевiрка дiлових гlар,гнерiвl

6)

положення щодо обов'язкового дотриманrtя Антикоруrlчiйноi'

7)

нагляд i контроль за дотримання]\4 вимог Антикорупrtiйноi програN4и]

8)

критерiТ обрангlя дiлових партнерiв Пiдприсл,rс,r,ва:

t

lроl,рам и.

фirrансова звi,t,tliс,l,ь , l Ii;rrll)и(i\4cTl]o забе,]llс,Iyr] tlоvхиJlьllс
tIинного
законодавства в час,гинi веl(еЕI}Iя бухга:ттерсLкоI,о обlliку ,r,a
дотримання
складання фiнансовоi звiтностi;

9) облiк платежiв та

10)злiйснення Уповнова}кеним та працiвниками посадових функuiй цодо запобiт,анltll
корупчiТ;
11)

порядок врегулювання спiльноТ роботи на Пiлгlрисмс,l,вi бли:зьких осiбl

12)на_пежний розгляд звернень/повiдомлень з питань, tцо стосуютьсrI коругтцiйних
порушень та процедури розгляду зазначених звернень/повiдомлень;

13)щорiчний звiт Уповноваженого щодо дотримання i виконання анl,икорlzl11,i;r,.,l,о
законодавства;

3,3, Положення щодо обов'язковостi доl,риманllrl Анr,икоругrt(iйr.ltl'i llpol раi\lи
включаIоться до правил внутрiшнього трудового розr]оря,цку lliдr lри(]l\4с,|,I]а]
4.

Перiодична оцillка корупlliйних ризиl(iв у лiя"lrьностi

ТоВ (ТВП кРоСЬ-ГУМА>

4.1. Пiдприсмство не менше одного разу HapiK злiйснюс внутрiшню оцiнку коруlrчiйrrих
ризикiв у своiй дiяльностi,

4.2. Корупцiйним ризиком с обгрунтована ймовiрнiсr,ь 1Iас,l,ання полii' кtlруttцiйt-tоt,о .lи
пов'язаного з корупцiею правопорушення або порушення вимог Антикорупшiйноi' програми.
на Пiдприсмствi проводиться KoMicic:tcl ,з оtl.itrl<и
4,З, Оцiнка корупцiйних
корупчiйних ризикiв (далi
керiвником Пiдприсмства.

ризикiв

- Комiсiя). Порядок дiяльностi

4.4, Головою KoMiciT е антикорупцiйний Уповl,tоваrкени

та окJlад KoMicicKl з.rl,}le|),I()l(ylo,1bcrl

t"l.

4.5, Метою дiяльностi KoMicii с запобiгання, виявлення i усунення коруIrlriйних ри,lикrtl
дiяльностi прачiвникiв Пiдприемства.
4.6. Корупцiйнi ризики у дiяльностi Пiдприсмства поJtillякlr,ься на BFIyTpiшrlli

- Внутрiшнi корупцiйнi ризики

iдентифiкуються

i,

,l,a ,зовнittttti.

в

органiзачiйно-уllрав.lliнських,
фiнансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах дiяльностi Пiдrrрисмства.

- Зовнiшнi корупцiйнi ризики iдентифiкуються у лiялыtостi дiлових
,]

числi органiв державноТ влади, органiв мiсrlевого
перебувас у дiлових правовiдносинах.

сат\4оI]рrl,цуваlння,

гtартгlерilз.

у

го]\4у

якими llijtttрисп,tсl'tзсl
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4.7. За результатами iдентифiкацiТ корупчiйних ризlакiв l(опцiсiеlсl

визначення, опис та класифiкацiя,

з,i(iйснкll<lt,ьсяt l'xtt(:

4.8. ПiдприеМство не рiдше нiж один ра:} на три роки ]IовинIlо прохолити зовнiшнttl
оцiнкУ корупцiйних ризикiв, яку проводять органiзацiТ, що надають а)/ди,горсьtti, кlри2ци,ttti
чи консаJIтинговi послуги, або незалеrкнi експерти.
4.9. За результатами оцiнки корупцiйних ри:зикiв у ,lliяrlьнос,гi tIiлгlрисмства Комiсiя
пропону€ пропозицiТ щодо заходiв iз запобiгання, усунення (:зментrrеrтня) рiвня вияt}Jlе}tих
корупцiйних ризикiв та подас ix керiвнику Пiдприемства дJIrI затвердження.

4,10. За результатами внутрiшньоТ таlабозовнiшlньtlr'сltliнки кор)/IlItiйних р1,1,1икiв
керiвник Пiлприемства вживае необхiдгtих захо/tiв iuIя ,]tlllобil,аtltlяl. t}иrll}Jlсt-tня i ll;эо,ги.rtii'
корупцii у дiяльностi Пiдприемства, утом1,..lислj lllJlrIxoM змittlл iсl+уtочих а}lгикоруIIцiйttих
процедур.

5.

Опис антикорупцiйних стаIrдартiв i llроrцедуру дiяльностi

ТоВ (ТВП (РосЬ-гУМА).

5.1. З метою формування нaлежного рiвня антикорупцiйноТ культури Уповноваженим

д.пя

нових працiвникiв, а також iнших осiб, якi дiютт, вiд iMeHi Пiдприс:мс,гr}а, провоllи,|,ься
обов'язкове вступне ознайомлення iз положеннями Заксlгt_y. АtlтикоруrluiйноI гIроl,рами l,tt
пов'язаних з нею докрцентiв.

5,2. Положення щодо обов'язковостi дотриман}{я Антикоруllttiйrтоj'

Ilj]оl,ра]\4и

ВкЛючаюТься До правил внутрiшнього трудового розпорялку Пiлпри€]мстRа. Bcix ,t,р\,.,lоlзих
договорiв, а також можуть включатися до договорiв, якi укJтад,аються I-[iлllриt,tчlс,|,t]оi\4.
5.З. Форми антикорупцiйних застережень розробllяllо,гься Уltовноважеllиl\4 з ),pax}I]aHl1,IM

сфер лiяльностi Пiдприемства.

5.4. Щiловi партнери Пiдприсмства обираються згiдно з критерiями, якi базую,rься
прозоростi дiяльностi, KoHKypeHTHocTi, якостi ToBapiB, робiт i послуг та надiйнсlст,i,

5,5. Критерii

i

прочелури вiлбору дiлових

1,1apT,TtepiB

](ля рi:зlrих ctPcp

Пiдприсмства розробляе Уповноважений та затвердя<ус керiвtlик.

lTa

.llilt.;lbгtilc,li

5.б. Уповноважений проводить антикорупчiйну перевiркунаявних або поlенцiйtзих

дiлових партнерiв Пiдприсмства з метою оцiнки наяlвrтостi коlэупчiйтrих ризикiв. tIри ltb()l\4y
Уповноважений перевiряе, чи мае дiловий парT,т.Iср pcп\"lattiro суб'ск,га. ,,tilt_,lbttictb як()l,о
пов'язана з корупцiсrо (HaBiTb за вiдсуr,посr,i вiдгtоlзi,i(ttих с),.:tових pilltctlb). ra ,lll tie б),.tс
дiловиЙ партнер використовуватися як посередник лJrя ltсре;tачi ,t,pe,riM особап,r (аСlо.r,lя
отримання вiд TpeTix осiб) неправомiрноI вигоди.

5.1, Антикорупцiйна перевiрка здiйснюсться вiдповiдt-lо до вимоl- Аl+-l,ико;эуltttiйнtli'
програми, а також стандартiв для рiзних сфер лiяльнос,гi Пiлrrри(,мства, tttcl рсlзробJlяtо,гьс,l l,a
затверджуються Уповноваженим.
5,8. Строки i порядок розгляду Уповноваженим повiдомлень про фак,ги
Антикорупцiйноi програми, вчинення корупцiйних або пов'ятзаних ,з
правопорушень встановлюються
уповrrоваженого.

в

IIорушеlIlIrl
Kc,tpyll1_1ic

tc,l

поло>ltеннi, затвердженому керiвником :]а llоланI]ям

б.

Норми професiйноi ет,ики працiвникiв ТОВ (ТВП (РОСЬ-ГУМА)>.

6,1, Працiвники Пiлприемства пiд .lac

вико}ILtнIIя cBtlix (lvrrKшioгraJlbtll4x сlбоtз'язкiв
неухильно
зобов'язанi
додержуватися загальновизнаних етиllних норм tlоведittки.

6.2. Працiвники Пiдприемства толерантно i з повагою стаtsляться до гIоJtiти.tt-tих
поглядiв, iдеологi.lних та релiгiйних переконань iнпlих осiб, а тако}кзобов'язуtо,l,ься lle
використовувати своi повноваження в iHTepecax полiти.lних rтар,гiй таlабо полir,икiв.
6,З. ГIрачiвники Пiдприсмства дiють об'скl,ивнсl, незt}а)l(аtюLlи на сlссlбис,l,i iн,l,ерсси.
особисте ставлення до будь-яких осiб, на своТ полiти.tгti погляltи, il(еолоl,i.tнi, ре-rriгiйнi абсr
iншi особистi погляди чи переконання,

6.4. Працiвники Пiдприсмства сумлiнно,

KoM[leTeH,|,Ho. BLTalcH(), ре,]\,Jlь,гаl,иl}Il()

i

вiдповiдально виконуlоть фрlкчiотlzulьнi обов'я,;ки. piItlcltrtя t,a ,rl()p),tIcll}{rl tlptattitl
посадових осiб, яким вони пiдгrорядкованi, гliд:зtlil,нi абtl ltiдtKolT"l,pc-1.ll1,1li. а ,taKo)li llc
i

допускають зловживань та неефективного використаЕIня

Kott1,1iB

i маЙна Гli,цt-lриt:мс1,1за.

6.5. Працiвники та посадовi особи Пiдприемства не розголошуюr,ь i не t]икорис,I,овуtо,l,ь t]
iнший спосiб iнформацiю, що стала iм вiдома з моменту початку труловоi' /Iiя.ltьнос,гi lla

Пiдприемствi, в тому числi, яка стала Тм вiдома у:]в'я:]ку з t,}ико}-ltlнням cttoix (lyHKl(iotlatbltиx
та посадових обов'язкiв, KpiM випадкiв, встановлених зако}lом.

6.6. У разi отримання для виконання рiшень чи доручень, якi гlрацiвник Пiдприсмс,l,rза
вважае незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним закоFlом праваi\4.
свободам чи iHTepecaм окремих громадян, юриди.tгтих осiб, дерх(авним або cyctli.lTbt-IиI\4
iHTepecaM, BiH повинен негайно в письмовiй форп,ri гlсlвi]tсlми,ги про це безtltlссре.цtlь()],с)
керiвника, або керiвника Пiдприсмства та антикоруrlttiйноt,tl YllclBHorзaжeFIoI,o.

7.

Права i обов'язки керiвItика та працiвникiв (KpiM Уповtlоваже}lого)

ТоВ (ТВП (РоСЬ-ГУIVlА).

7.1. Керiвник, працiвники та iншi особи, що дiють вiд iMerri Пiдприемства, маlо,гь IIраво:
1)

надавати пропозицii щодо удосконалення АнтикорупuiйноI програми;
III0,I{O виконант{я Ан,гикоруtlrtiйtlоi'
програми та роз'ясненнями щодо iT положень;

2) звертатися до Уповноваженого за консультаlliями

ix повiдомлень, направлених Уповноваженому ,гаlабо Керiвrrик1,1
4) на об'сктивне i ЕIеупореджене внутрiшне розслiдування з метою гliд,гвердlкеннrt ,lи
спростуванrтя iнформацiТ про ймовiрне поруlхення Дlt,lикоругlrtiйн<li' ltpcll раtпли абtl
корупцiйне чи пов'язане з корупrriсю правоr]ор),l llcll t1,1.
3) на конфiденцiйнiсть

7,2. Керiвник, працiвники Пiдприсмства зобов'язанi:

1) дотримуватися вiдповiдних вимог АнтикорупцiйноТ програми ,I,a lIоt]'rlзА}lих ,] llclo
внутрiшнiх документiв, а також :забезпе.-tуваr,и гtрактиLrну реаrlliзаltilсl
Антикорупцiйноi програми

;

2) невiдкладно iнформувати Уповноваженого про випадки пopytuellHrl

t]иl\4оl,

Антикорупцiйноi програми ;
3) утримуватися вiд поведiнки, яка може бути розцiненою як готовгliс,гь вчини-ги
корупцiйне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю Пiдприсмства:

l
4) не вчиняти та не брати участi у вtIиненнi коругlrtlйних

5)

правоItор\/]JIсFlt,- ll(lll'яI,]zIlll.tх

з дiяльнiстю Пiлприемства.

виконувати cBoi безпосереднi обов'язки з врахуtsан ням iHTepeciB lli;lп

7.3, Прачiвникам та керiвнику Пiлпри€мства

заборс,l

tl яl{:r,t,сlt

риt]NIс l Bat.

:

1) ВикОристовувати cBoi службовi повноваження або свое

2)
з)
4)

становишIе ,га гtсlв'я,заlli з
ЦИМ МОЖливостi З метою одержання неправомiрноi' вигоди для себе .ти iншrих осiб;
ВиМаГати або отримувати буль-яку матерiальну або HeMaTepia;Ibнy вигоду (л,rя
себе чи для близьких осiб) у зв'язку iз здiйснеrтням своТх посадових обов'я:зкiв.
яКа не передбачена трудовим або iнrtrим доI-овор()м tvl iTt ними ,l,a ПiдlIрисмсl,вом:
органiзовувати, буr,и посередFIиком або особис,l,о з,i(iйснкlва,1,6 ýlz;ць-якi гtl,гiвксllзi
або бозготiвковi платехti чи розрахунки з дiловими партнерами [[iлrlриr,мс,ll]а.
яКr.цО TaKi платежi чи розрахунки не передбаченi LIин}тим законо,цавс,|,во]\4:

ВПЛИВаТи прямо або опосередковано на рiтllеrtня llрацiвниtсilз lIi,,tll1lllr,,;rlcltзa ,l
МеТОЮ ОТРИМання буль-якоТ матерizt-гlьноi' або }le1\4alcpialtbHtli' u,n,,t,.llI.1 ,,t,tll сеСlс ,tи
ДЛЯ бЛИЗьКих осiб, яка не пере,цбачена,I р,\,.:lоl}ип,t абсl iнtrrlлм.цоl ot}op()N,t r,tiltt ttt.tп,l и
та Пiдприемством;

7.4. Пiсля звiльнення або iншого припинення спiвробiтництва з Пiдгlрис:мtст,вом сlсобi

забороняеться розголошувати

або

використовувати

в iнший спосiб

iгlформаrtirсl

(конфiденцiйну), що стала Iм вiдома з моменту початку r,pyltoBcli' дiяльност i на l Ii;trrрисlчtс 1,1li.
в тому числi, яка стала'rм вiдома у зв'язку з виконанIrям cBoi'x функчiогrа;I b}l их I.a Ilосадоt}}4х
обов'язкiв, KpiM випадкiв, встановлених законом.

8.

Права i обов'язки УповноваженоI,о та rlillпорядковаIlих йому
працiвниt(iв.

8.1. Уповноважений Пiдприемства призначасться керiвником вiдгIовiдtнсl ло зaKotlo}(tlltc
про працю та установчих документiв Пiдприсмства.

l l]a

8,2. Уповноваженим може бути фiзична особа. яка ,].)1а 1,1{a ,Jil cBclj'M и ,,li:ttlвип,lи -|,а
моральними якостями, професiйним piBHeM, сl,аном,],,tt,lрtlв'я викоt,)/l.}аl,и Bi,ttlclBi,ltlti
обов'язки.
8.З. Не може бути призначена на посаду Уповноважоного особа, яка:

1)
2)

мас непогашену чи не зняту в ycTaHoBJteHoMy закоF{оNI ltоl)ядку суJtиь,tiс,l,ь]
за рiшенням суду визнана недiс:здатно}о чи дiсздатнiс,l,ь якоI обмежеttа;

З) звiльнена з посад у державних органах, органах мiсцевого самоврялуваI.Iня
ПорУшення присяги або у зв'язку з вЕIиненням корупrtiЙног,о правопор)/t.I]еl]}{rI
ПРаВОПОРушеFIIIя, пов'язаного з корупцiс:ю. - про,l,rl

1,ol\,l

l,pl,()x 1lctKiB,]

l(}{11 l,аl(оl,о,зtзi.rt

8,4, НеСУмiсною з дiяльнiстю Уповнова}кеного с: буltь-яка irtша jliltltыtic,l,b.,Il(a
реальний чи потенцiйний конфлiкт iHTepeciB з дiяльнiстю Пiдприемства.

,]а

rlи

ьrtснгtя.

c1,1]()|]l()(,

8.5, Головними завданнями Уповноваженого с пiдготовка. забезгIеченнrl 1lеа.lli:заrrii' l,a
кОнТроЛь за здiЙсненням заходiв щодо запобiгангtя, про,r,и;_lii'iвиявrtенгtя Kopyrrцii'rra
Пiдприемствi.
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8.6. Уповноважений реалiзус своi права i обов'язки

безпосере,цньо

t,a

,lepe,]

пiдпорядкованих йому прачiвникiв.

8.7. Здiйснення Уповновarкеним своТх функчiй rrа Пiлприсмствi с незалежFIоtо дiяльнiс,rtо.
Втручання у лiяльнiсть Уповновarкеного з боку праlliвникiв. керiвltика. ,tti:tсrвих tlapтttepiB
Пiiдприемства, а також iнших осiб заборонясться.
8.

8. Керiвник Пiдприемства зобов'язаний: - забезпечити Уповноваженому

:

1) забезпечити Уповноваженому належнi матерiальнi тa органiзацiйнi умови rrраui;
2) сприяти виконанню Уповновах<еним функltiй. llере/tбачених Ан t,икоругllIiйrlою
програмою та аFттикорупцiйним законодавством;
З) оператив}Iо реагувати на письмовi та ycHi звернен}rя. проllозичii"га peKoMebl,,talti't'
Уповноваженого, наданi ним в межах реалliзацiТ АнтикорупцiйноТ програми:
4) надавати всю необхiдну iнформачiютаписьмовi пояснення:з пита}Iь. rцо tlсltз'язанi з
виконанням АнтикорупцiйноТ програми.
8.9. Уповновая<ений для виконанFIя покJlадених

FItl tl L()I,о :Jtll]/ita}{b :]обоlз'я,]аttий:

1) виконувати своi функцiТ об'сктивно i неупереджоно;

2) органiзовувати пiдготовку внутрiшнiх документiв Пiдприемства:] пита}Iь формування
та реалiзаuiТ Антикорупцiйноi програми;
3) розробляти i подавати на затвердження керiвника вну,грiшнi локументи Гliдприсмсl,вzl
з питань, передбачених

Антикорупцiйною програмою;

4) забезпечувати здiйснення нагляду, контролю та монir,орингу за дотриманням
прачiвниками, керiвником Пiдприсмства Антикорупuiйrrоi програми :
5) проволити оцiнку результатiв здiйснення заходiв, tтередбачених Агlтикоруптtiйгtоtо
програмою;
6) забезпечувати пiдготовку звiту про стан виконання Антикорупuiйноi гlрограп,tи:
7) забезпечувати здiйснення спiвпраui з особами. якi лоброссlвiсно гtовii{оплLtяl}о,|,ь llpo
можливi факти порушення вимог Антикоруlrltiйноi'lll]ограми, вчине}IнrI коруrlчiйних
або пов'язаних з корупцiсю правопорушень;
8) забезпечувати пiдготовку та подання керiвнику пропозицiй щодо плану проведення

перевiрок дотримання вимог АнтикорупцiйноТ програми;

9) брати участь у проведеннi перевiрок та внутрiшнiх розслiлуваньо якi проRодяться
згiдно з Антикорупцiйною програмою;

10)

брати r{асть в проведоннi перiоличноi оцiнки корупuiйних ризикiв у лiяльнос,l,i
Пiдприсмства;

11)

iнiцiювати направлення запитiв ло органiв дер>rtавноТ влади, органiв MictleBo1,o
самоврядування, пiдприемств, установ, органiзацiй Bcix dlopM власl-tос,t,i .ц.Ilя о,tрllмаlll{я
вiд них iнформаuiТ та матерiалiв. пtllз'язаних з,:tiя,lt,ttiс rrcl l Ii;tllpиc]vlc,tl]zl:

12)

iнiцiювати lrитання про притягнення прачiвникiв I liлгIрисмсr,ва.
у тому числi звiльнення iз :займаrrих посад вiдпсlвiitно

вiдповiдальностi,

,-lo
.,(о

закOнодавства;

13)

здiйснювати iншi права, перелбаченi Ан,гикорупцiйноrо

антикорупцiйним законодавством, трудовим lloI,ol]opol\4

,l,a

Ilpol,palMolo.

ltосадовоtо iнс,грукLtiс,rо.
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8.10. Уповноважений для виконання покладених tla нLого ,]aB/taнb мас |lравtl:

1) отримувати вiд прачiвникiв Пiдприемства письмовi та ycHi

поясIJенlIrl

:]

llиl-ан],, Illo

стосуються покладених на нього повноважень (), тому числi пi:t ,lac Tll]0tlcileIIl1,I
перiодичнот оцiнки корупцiйних ризикiв, антикорупцiйних гlеревiр<lк дiлсlвих
партнерiв, перевiрок, внутрiшнiх розслiлуI]ань 1,а ексгlсртизи);

2)

отримувати вiд працiвникiв Пiдприемства iнформачilо та матерiали (завiрепi ксtгlii'
фiнансових, бухгалтерських та юридичних документiв, внутрilлню службову
кореспонденцiю) стосовно дiяльностi Пiдприемства, у тому числi документи, якi
стосуються проведення (або участi) закупiвель ToBapiB, робi,г або Ilосл)/l,. у
конкурсах тощо,

8.1l. У разi необхiдностi Уповноваженому на.цасl,ься ,ilocl-yll до оригiналiв ltокумен,гitз.
копii яких йому були переданi. У випадках недоцiльност,i виготовJIення значноi' Ki.llbKtlc,l,i

копiй документiв Уповноваженому за рiшенням керiвника пiдроздiлу можут,ь IIерелаваl,ися
оригiнали вiдповiдних документiв, якi пiдлягаIоть поверненЕIю ним про,I,яl,ом 10 робо,lлrх
днiв з дати завершення проведення ним заходу, для якого воl{и tlитребовува_писяl:

1) отримувати проекти фiнансових, органiзаuiйно-рtl,1lIорядtIих
для проведентtя

докlzрlе*r,,,itз.,,lоl,оворiв

iх перевiрки на предмет наявносl,i коруllчiйних ризикiв;

2) отримувати доступ до складських примiщень, виробничих

ll1lимit_ttегlь

Пiдприемства, проведоння в них контрольних заходiв;

3)

отримувати доступ до наявних в Юридичнiй особi елек,гронних :засобiв збсрiгання i
обробки даних та у разi необхiдностi вимага,ги оdlормлення вiдповiдних .rIаних l{a
засвiдченому папоровому Hocii;

4) залучати до виконання cBoix функцiй за згодою керiвника

гlрацiвникiв

Пiдприемства;

5) iнiцiювати

направлення запитiв ло органiв ]Ieprt<aBHoT влади. с,lрt-аtlilз мiсt.lсвtlгс,l
самоврядування, пiдприемств, устаноts, сlргаlтi:заrtiй Bcix фор* в.цz}сIl()с гi .,t.:tя
отримання вiд них iнформаuii та матерiалiв, гtоll'язаних з дlя:lьнiсr,lо lIi;trtL]и(l\4c,lBal

6) iнiцiювати

питання про притягнення працiвникiв, керiвника до вiдltовi;tашlьнос,ti.
тому числi звiльнення iз займаних посад вiдповiдно до законодавства.

1,

9. Порядок звiтування Уповноваженого перед керiвниlсом

ТоВ (ТВП (РоСъ-ГУМА>).

9,1, Уповновокений rlе рiдше одного ра:}у на два роки t] сl,роки та у поряДку. ви:зна.теl+i
керiвником Пiдприсмства, готус звiт про результати виконаIIня АнтикорупцiйноТ програми.
9.2. Звiт включас iнформацiю щодо:

1) стану виконання заходiв, визначених Антикорупчiйною

2)

про],рамоlо;

результатiв впровадження заходiв, визначеttих Ан,l,иксlруптriйнок) проt,рам()Iо:

З) виявлених порушень вимог Ан,гикор1,1lцiйноi' llрограми.

Lt}л,lик()р\,1,1цiйlrогсl

законодавства та заходiв, в}китих для усунення таких порушень;

4)

кiлькостi та результатiв проведених перевiрок та внутрiшнiх розслiлуван bl

5) фактiв перешкоджання належному виконанню Угlовноваженим своТх

функrliй.
встановлення для нього rrеобгрунтованих обмеrкснь. випадкi в вl,ру,-1зllрlя у йоlо
дiяльнiсть з боку TpeTix осiб;
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6)

наявних пропозицiй i рекомендатriй,

Порядок здiйсненtlя нагляду, KoHTpoJIIo за дотримаlJtIям
АнтикорУпЦiйноi програми, а також оцiпки результатiв здiйснення
10.

перелбачених tlelo заходi

в.

10.1. УпоВноважениЙ здiйснюе нагляД i постiйнИй контро.ltt) За ДОтРИман}{rll\4 гtраttiвгlикitь,tи

Компанii Антикорупцiйноi програми.

I0.2, НагляД

i

контроль за дотриманням АнтикорупцiйноТ програми

Уповноваrкеним у таких формах:

з/Iiйснк,lltlт.ьсяl

l)

розгляД i реагуванtlя на повiдомJlення lIpO llоруIIlеl{l{я вимоt- Ан,l,икоруllrtiйноi'
програми, вчинення корупцiйних або пов' rIзаних з корут l тдi с:ю право гrо ру е }l ь :
1.1 l

2)

ЗДiйснення планових та позапланових перевiрок лiяльностi працiвtlикiв
Пiдприсмства щодо виконання (реалiзачiТ) Аr.rтикоруtrlIiйтrоl'гrI)ограj\414:

3)

проведення експертизи органiзацiйно-розllорrl,,ltlих.
фiнансових документiв, а також iх проектiв.

lори.l{иlItlлtх. lзtлрtlбtt и|.lLlх la

10.2. Якщо пiд час здiйснення нагляду або контролю :]а дотриманням днr.икtlрупrtiйноi'
програми УповноваrкениЙ виявить ознаки порушення АнтикорупцiйrтоТ проI,1]ами аtбо о.lнttки
вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiсю правопорушенIlяt, tli1.l iHirtiroC llel)C,:t
керiвникоМ ПiлприемСтва питанНя проведеНня внутрiпrньоI.о розслiдуrзання.

Умови конфiденцiйпостi iнформування Уповноваженого
працiвниками про q)акти порушень антиlсоруllцiйних вимоI..
1

1.

11.1. Працiвникам Пiдприемства гаранту€ться KoHфi,IterrltiйHicT-b j'x псlвi.tlом:lегть llI]O
виявленi ознаки порушенЬ Днтикорупцiйноi програми. коруптtiйних tIи п()|,J я,]а1}{их з

корупцiсю правопорушень.

11.2. Повiдомлення про виявЛенi ознаки порушенЬ Анr,икоруrтцiйноI lIроl,рами. а ,|,акож
ПОВiДОМЛеННЯ ПРО фаКти пiдбурення працiвникiв Пiлприсмс,гt]а lto вtтинен|lя Kopуlttliilц7x ,1ц
гIов'язаних з корупцiсю правопоруше}Iь можуть бути гlallpat]jleIti Hac,гylltttlN,t и сlttlсtlбttпли:

1) особисто Уповноваженому

2)

на <r,lнiй зус l1эi.lil

на електронну пошту Уповноваясеного (maksorlyulr7S@gmail.com)

l

подання завiдомо неправдивих повiдомлень не допускасться.
11.3, Повiдомлення праuiвникiв Пiдприемства про вияl]лення ознаt( вLIиlJеr{ня кtlрчltlliйtlих
чи пов'язаних з корупцiсю правопорушень можуть бу,ги анонiмними.

AHoHiMHe повiдомлення про виявлення ознак вLIинення кtlрупцiйних tlи llсtв'я.lаних з
корупцiею правопорушень може бути розглянуто лище у випадку, коли на]]едена ньому
)/

iнформацiя стосуеться конкретного прачiвника Пiлприсмства або .ltiлових
Пiдприсмства та мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

rlapr.Hepib

l1.4, ПеРеВiРКУ iНфОрмачiТ, викладеноi' в lloBiдoI\4jIelI]li. ,з,,til:iсltкlс Уtlоtзltоваtiltсtlиi;t" it якlltо
повiдомлення стосусться дiй самого Уповноваженого -- гtрацiвtt tlK, }Jизt{аtlеttий KcpiBrtLlKOi\,|
.

1

1,5, Буль-якi данi, що дають можливiсть iлен.гифiкувати особу, яка

llcltlirtclM

и.,lаr

УПОВНОВаЖеноГо про факти пiдбурення до вчинеFIЕIя коруr-rцiйного або tIоI]'rIзtll,{ого ,]
КОРУПЦiеЮ ПраВоПорушення або про виявлення ознак поруulеFrня ви\4оl, Аtlт,икtlр1,1lttiйllоr'
програми, вчинення працiвниками чи iнruими особами ксlрупцiйних або гIоt} я:]аIlих з

1,1

корупцiею правопорушень, належать до конфiденцiйrlоj' iнфорплацii'r,а охсlро1,1яlоl-ься
законом.

,з

:згi.,tнс'l

11.6. Уповноваlкений та особи, залученi ним до перевiрки викладеноТ ),пoBi,,toмj]el][Ii
iнформаuii, не в правi ii розголошувати.

працiвникiв, якi rlовi/tомиJtи itlформачiкt llpo
корупцiЙне або пов'язане з корупцiею правопорушення.

12. Прочедури захисту

12.1. Itерiвник та/або Уповноважений в межах своТх повноважень забезгlе,.тують умови дJIrt
захисту осiб, якi надаIоть допомогу в запобiг,аннi. вияlв.ttеttlri та llрс1-1и,'rii' KopyгlltiT I]a

Пiдприсмствi,

I2.2. Iнформаuiя про працiвника, який повiдомив про ознаки порушення

I]имоt,

Днтикорупцiйноi програми, виявлення ознак корупцiйного або повОязаного :з корупцiс:tо
правопорушення (далi - викривач), не може бути розголошена, KpiM вигlа:lкiв. вс,гаrt()в_гIеl-t14х
законом.

12.3. Викривача не може бути звiльнено LIи приt\4уll]ено.r(о звi.ltьнення. приl,rl1-IIуlо.,tо
дисциплiнарнот вiдповiдальностi чи пiддано з боку керiвниtt,гва iншtим неl,а,гиI]ним захоr(ам
впливу (перевелення, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова в tlризначеннi rla tsищ), посаr].)/.
скорочення заробiтноi плати тощо) або загрозi таких заходiв впJIиву } зtз'я:]к1" з
повiдомленням ним про порушення вимог антикорупцiйного законодавства r,а/або вимоI,
АнтикорупцiйноТ програми.

|2.4. У разi витоку конфiденцiйноI iнформачiТ про викривача керiвник l1iлlrрисмс,l,ва,
Уповноважений за заявою такого працiвника або за власною iнiцiаr,ивокl повинен
невiдкладно вжити Bcix заходiв для уникнення Еастання негативних наслiдкiв для викриваLIа.
пов'язаних з таким розголошенням.
12.5. Заходи для захисту викривача визначаються керiвllикомсгliльно з Уповнова>кеним
впроваджуються за умови письмовоТ згоди працiвника.

13.

i

Врегулюванпя конфлiкту iнTepeciB в дiяльностi працiвникiв

ТоВ (ТВП (РосЬ-ГУМА)).
13.1. Прачiвники Пiдприемства зобов'язанi не пiзнiше наступного робочог,о jlня:],IIаl-и,
коли дiзны:tися про наявнiсть у них потенцiйного або реаIьного конфlliкт,у iн,гересiв
повiдомити про це Уповноваженого, а також не вчиняти дiй та не приймати pitlTeHb в умовах
конфлiкту iHTepeciB.

У разi iснування у працiвника

cyMHiBiB щодо наявrlосl,i в нього конфлiкl,у iн,гересiв
BiH зобов'язаний звернутись за роз'ясненням до Уповноважетlоl.о.
1З.2.

13.3. Врегулювання конфлiкту iHTepeciB здiйснюстьсяr
нижченаводених заходiв

за

допомогоlо о,цно],о

з

:

1) усунення працiвника вiд виконання завдаI{ня. вtlитlе}{нrt лiй, прийrtя,l"гя pilItetIHrl
участi в його прийняттi;

2) встановлоння додаткового контролю за виконанням працiвником

завдання, вчиненням ним певних дiй чи прийняття рiшегrь;

3) обмеження у доступi працiвника до певноI iнформаuiТ:
4) переглялу обсягу функцiональних обов'язкiв ltрацiвни ка:

Ltи

вiдltовi/tгli-llо

|2
5) перевелення працiвника на

iншу посаду;

6) звiльнення працiвника.

13.4. Порядок застосування заходiв врегулюванняr конфлiкl,у irrTepeciB r-a йогсl осtlб.,tиtзсlс,l,i
для рiзних категорiй працiвникiв Пiдприсмства встановJIюIоться Уповновалtеним.

13.5. Прачiвники Пiдприемства мо}куть самостiйно вжити заходiв щодо врегуJlюванIIя
конфлiкту iHTepeciB з FIаданням письмових або усних пояснеt-lь безпосер9днlэоi\4)/ керiвнику ,l,a
Уповноваж9ному. Позбавлення приватlrого iHTepecy мас викJIlочати буrrь-яку молt.lIивiс,I,ь
його приховування.
1,4.

Порядок наданця працiвникам роз'яснень та консультацiй
уповноваженим.

l4.1, При наявностi питань щодо тлумачен}Irl окремих положень Антикоругlтtiйноi'
програми керiвник, працiвники Пiдприемства можуl,ь звсрI]у,гися до Угlовноваженоl,о за
отриманням усного чи письмового роз'яснення.
14.2. Уповноважений надае усне роз'яснення або
протягом 20 робочих днiв з дня отримання запиту.

у письмовiй формi -

rте пiзtlilltе tlirK

14.3. Якщо пiд час надання роз'яснення Уповновая<сllий виявить озtltlки IIop)ltlleIltlя
АнтикорупцiйноТ програми або ознаки вчинення корупчiйноl-о або tIов'я:]аlнсtt,о з Kcl1,1ylttlictt,l
правопорушоння, BiH iнiцiюе перед керiвником Пiдприсмства питання проведеFIгIя
внутрiшнього розслiдування для перевiрки отриманоI iнформацiТ та фактiв,

15.

Порядок проведення в}Iу,грiшнiх розслiдувань.

l5.1. У разi налходження повiдомлення або виявлення ознак порушення Ант,икорупцiйноТ

програми працiвником Пiдприемства або ознак вчинення працiвником [Iiлlrрисмсr,ва
корупчiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень Уповноважений повiдо]чIJ|яс про Ile
керiвника, який вживас заходiв з усунення обсr,авин вчиt]еljl-lя працiвником к()р),llI{iйноl-сl
правопорушення.

|5,2, У разi надходження повiдомлення або виrlt}JlеllIJя фактiв tIpo Bll1.1t,|eIilliI
Уповноваженим корупцiйного або пов'язаного з корупчiсtо праtsо[Iоруtllе}l}lя, llор)llllеllllя
вимог АнтикорупцiйноТ програми керiвник вживае наступнi заходи:
,] Mel,olo
1) протягом 10 днiв iнiцiюе проведення BtTyTpittlF]boгo
розс:ri,,I1,ваннlt

пiдтвердження чи спростуванFIя iHt[lopMaltiT llpo ймсrвiрrrе llopyllleHlIя
АнтикорупцiйноТ програми або корупlцiйне Llи по}зОя:}аltе з Kopyllt-tit

Lc,l

правопорушення;

2) за результатами проведення внутрiшнього розслiлування

l2acTocoByc

дисциплiнарне стягнення до винних осiб, якщо для цього с пiдст,ави;

З) за результатами внутрiшнього розслiдуванl]rI l]из}lа|tи,l,и сгlособи ycyHeI]Hrl llриLIин
i наслiдкiв порушення, якщо таке мало мiсце, а також забезпе.тиr,и заходи II]i1,111,1
запобiгання таким дiям у майбутньому;

Ц у разi виявлення ознак корупцiйного або пов'язаного :з Ktlpyltttictc,l
правопорушення, за вчинення якого передба.тено алмiнiстративIlу або
кримiнальну вiдповiдальнiсть, негайно iнф<lр,lп,l1,ваr-и гIр() lte cttctt,izt_;lt,tlil
уповноважених суб'сктiв у сферi протидii коругrrriТ,

15.3. Внутрiшне розслiдування проводиться лише у випаltках, коли налана або виявltеttа
iнформачiя стосуеться конкретних осiб та мiстить фактичнi данi, якi можуть б),r,и ltepeBipeHi.

1з

15.4, Внутрiшне розслiдування призначаеться корiвником i здtiйстll<l(],гься KoMiciclc,l.
порядок ,rро""д""r" вгlутрiштliх розслiлувань, яtсi 'll]iйСтtЮtО'ГЬСЯ tЗi,'0-ttlBiltHcl jto
АнтикорупцiйноТ програми, затверl(жусться керiвllи KtlM.

15,5. До складу комiсiI обов'язково включасться Уповноважений, за виня,гком вигtаrlкiв,
коли розслiдування призначасться за наслiдками виявл,еннrt (lаrс,гiв LIи отриманrrя iнформttLtii'
IIро вчинення УповНоважониМ корупцiйНого абО пов'фаного з корупцiею правопорушеFIня,
тrорушення вимог АнтикорупцiйноТ програми.
15,6. Строк проведення розслiдування не повинен перевиlцувати 20 днiв,

16.

Застосування заходiв дисциплiнарноi вiдпOвiдальностi до працiвникiв, якi
порушують положення АнтикорупцiйноТ проI,рами.

16.1.

У разi наявностi iнформацii, що свiдчить про ознаки гlо1]ушення

АнтикорупцiйноТ програми, здiйснюються TaKi заходи

trраttilзгtикаtми виI\40l

:

1) призначасться у встановленому роздiлом XV кПорядок прове/tення

BH1,,l,pitпHix

розслiдувань> днтикорупцiйноТ програми порrutкУ внутрiшrнс розслiлуваFlня
метою пiдтвердження чи спростування iнфсlрмаriiт про ймовiргlе поруtllеIIнrl;

,,]

наяв}Iостi достатнiХ пiдстаВ за резулЬтатами внутрiшнього розс.ltiлуванrrя
керiвник накладае дисциплiнарне стягнення вiдповiдно до закону.

2) за

накладаються керiвником на праuiвникiв Пi,lгrри€|\4с,гва
вiдповiдно до норм законодаtsства про працю,

3) Щисциплiнарнi стягнення

17.

порядок внесення змiн до днтикорупцiйноi програми.

,га (або)
|7.1, У разi змiни антикорупцiйного законодавства

вияI]-rIсr{ня itltltllx

обгрунтованих обстаВин змiсТ АнтикорупцiйноТ програми NlO)l(c бу,lи rlереt,:lяьtу,t,иii.
17.2. Iнiцiатором внесенн.я :змiн до Антиксlругlчiйноi' програми може бу,ги Уrlовtlсltlаtlксlrий.
а також

керiвник, працiвники Компанii.

|,7.з. ПропозицiТ щодО внесення змiн

до

АнтикорупцiйноТ програми подаютьсrl

Уповноваrкеному, який Тх вивчас та систематизус.

Змiни до ДнтикорупцiйноТ програми не можу,гь встановJtlовати

с,ганлар,|,и

,I,a вимоl,и

нижчi, нiж передбачено дiючим антикорупцiйним законод[авс,гвом.

17.4. Керiвник, отримавши вiд Уповноваженого узагальнення пропозицiй rцодо I]несенIjя

змiн до Днтикорупцiйнот програми, iнiцiюс проведення

ix

вiдкритого обговорення

з

засновниками (учасниками) Пiдприемства,

|7.5, у випадках, коли засновники (учасники) або Уltсlвноваrкений нzlllоjlяl,аlо,tь lla
TepMiHoBoMy BHeceHHi певниХ змiн дО АнтикорупrriйноТ проI,рами. керitзник v нitйксrроl,tttий
arpon,,tле не пiзнiше 10 днiв з дати надходження таких пропозицiй, itti]-liloc, ltp()l]e,lellllя
вiдповiдного обговорення.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕ}КЕНОIО ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ (ТОРГОВО-ВИРОБIIИЧЕ
ШДПРИ€МСТВО (РОСЬ-ГУМА))
найменування пiдприсмства (установи. оргаlriзачiТ)

нАкАз

Nb 46_п

l7 жовтня 2020 року

м. Бiла l\epKBa

Про затвердження
Антикорупцiйноi програми
Вiдповiдно вимог Закону УкраТни кПро запобiгання коругlцiТ>, Рiшення l-Iat.lioHa:lbHot,tl
агентства з питань запобiгання корупцii вiд 02.0З.20|7 року Nч 75 <Про:за,гвер/l)(енFlrl
Типовоi аЕтикорупцiйноi програми юридичноi особи> та з метою запобiгання коругlrliT,
виявлення корупцiйних правопорушень, мiнiмiзацii та усунення корупцiйrтих ризикiв в TOl]
<Торгово-виробниче пiдприемство <РОСЪ-ГУМА) наказую:
Затвердити та ввести в дiю з 19 жовl,ня 2020 року Анt,икоругruiйн)/ проl,рам)/
ТОВ кТоргово-виробниче пiдприемство <РОСЬ-ГУМА)) (далi .- Г[iдllрисл,rство) tta
2020-202I роки.
Визначити юрисконсульта Орлюка Максима Миколайовича - Антикорупцiйним
уповноваженим Пiдприсмства.
Антикорупцiйному уповновalкеному Орлюку М.М, оприлюднит,и Ан,гикорупчiйну
програму на веб-сайтi Пiдприемства.

Ознайомити прачiвникiв Пiдприсмства

у

триленний TepMiH

Антикорупцiйноi програми та Наказом директора Орлюка М,В,
Контроль за виконанням залишаю за собою.

,Щиректор

ТОВ к ТВП кРОСЬ ГУМА)

зi

:]мlс,гом

M,B,OplrroK

