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нАкАз

м. Щнiпро Ns /ltr

вiдповiдно до Закону Укратни ,,про запобiгання корупцiт", Т&
враховуючИ РiшеннЯ Нацiонального агентства з питань запобiганr-rя корупLtiТ
вiд 02 березня 2017 року NI 75 ,,Про затвердх(ення ТиповоТ АнтикорупцiйноТ
IIрограмИ юридичноТ особи", заресстроване в N4iHicTepcTBi юстицii Украiни 09
березня 2017 р, за N З26lЗ0|94

FIАКАЗУIо:

l. Внести змiни до АнтикорупцiйноТ програми дер}кавного пiдприсмства
,,flнiпропетровський регiональний державний науково-технiчний центр
стандартизацiт, метрологii та сертифiкацii", затвердженот наказом ль 22 вiд
1 0.0З.201бр., змiни, виклавши iT в новiй редакцii' (додасться),

2, В TeKcTi наказУ Л9 22 вiд l0.03.20lбр,,,Про затвердження
АнтикорупцiйноТ програми ЩП ,,fiнiпростандартметрологiя" слова ,,начальник
вiддiлу з питань запобiгання, виявлення корупцiт та охорони" замiнити словами
,,професiонал з антикорупцiйноТ дiяльностi".

з. Професiоналу з антикорупцiйнот дiяльностi Василенку N{.N4.
забезпечити:

розмiщення тексту АнтикорупцiйноТ програми дП,,fiнiпростандарт-
метрологiя" у постiйному вiдкритому лоступi для працiвникiв пiдприсмства;

пiдготовку необхiдних докумеIIтiв, пов'язаних iз налехсною реалiзацiсю
АнтикорупцiйноТ програми ЩП,,Щнiпростандартметрологiя",

Генеральний директор о.Ф. шипко
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I]icro Антиtсорупцiйноrо програп4оIо /{ержавне ltiдприсмство
,,f{нiпроПетровськиI)t регiональний дерлсавниtl науково-технiчниЙ цеI{тр
с,IандартIазацiТ, меlрологiТ та сертифiкацiТ" (даrri - Лl ,,/{rliпростандарт-
п,tетрологiя") проголошус, що iiого праlliвI-tиtси, посадIовi особи, та
генеральниIi l(иректор )/ сlзоiй внутрiшнiй дiялr,ностi, а також у
ПРаВОВiДНОСИнаХ iз замовIIиками, органами державIIоТ влади, орr,аFIами
мiсцевого самоврrIдуваннЯ керуIоться приFIrIИпом ,,r1ульоBo[mолерarlmHоcmi"
ЛО бУДЬ-яltих гtроявiв корупцiТ i вживатимуть Bcix передбачених
законодавством заходiв щодо запобiгання, виявлення та протидiТ корупцiТ i
пов'язаним з нею дiям (праrстикам).

I. Загальrli rlолол(енIIя

1. Аrrтикорупцiйrlа програма е компJIексом правил, стандартiв i
ПРОЦеДУр ЩоДо виявJIенIIя, протидii та запобiгаlrняt коруrrцiТ у дiяльrrостi
ЩП,,Щнiпростандартметрологiя".

2. Антикоругrцiйна програма встаI{овлIое стандарти та вимоги не
нtаlсчi, Hi>lt передбаченi Закогtом УкраТни "Про запобiгання KopyпrliT" (далi -
Закон) та ТиповоIо антиrсорупцiйноrо програмоIо, затвердженоIо рiшtеtлням
FIацiональFIого aI,eI{TcTBa з IIитань запобi гання корупцii.

3. ТеРМiНИ В Антикорупrцiйнiй програмi вживаються у значеннях,
наведених в Законi.

4. Антикорупцiйну програму за,Iверджено наказом геFIерального
директора лП ,,/]нiпростандартметро;rогiя" вiд l0.03.2016p. Jф 22 пiсля iT
обговорення з працiвниками i посадовими особами пiдприсмства.

5. Текст Антикорупцiйноi програми перебувас у rrостiйному
вiдкритому доступi для працiвникiв, посадових осiб ДП ,,Щнiпростан-
дартметрологiя", а також для дiлових партнерiв пiдприемства (Замовникiв).

II. Сфера застосування та коло осiбо вiдповiдальних за реалiзацiю
Антикорупцiй ноI програми

1. Антикорупцiйна програма с обов'язковою для виконання yciMa
працiвниками Щп,,щнiпростандартметрологiя", включаючи посадових осiб
ycix piBHiB та генерального директора пiдприемства.

2. Антикорупцiйна програма такох( застосовуеться ЩП ,,Щнiпростан-
дартметрологiя" у iT правовiдносинах iз дiловими партнерами, у тому числi
органами державноI влади та органами мiсцевого самоврядування.

3. ЗДiЙСНенНя заходiв щодо виконання (реалiзацiT) АнтикорупцiйноI
програми в межах cBoik повноважень провадять:

1 ) генерЕLjIьний директор,.ЩП,,,Щнiпростандартметрологiя" ;2) професiонЕLл з антикорупцiйноi дiяльностi ЩП ,,,Щнiпростандарт-
метролоГiя", вiдпОвiдалънИй за реаЛiзацiЮ ДнтикоРупцiйноi програми (далi -
Уповновахсений);

3) посадовi особи ЩП ,,!нiпростандартметрологiя" Bcix piBHiB та iншi
працiвники Щп,,Щнiпростандартметрологiя" (далi - працiвники).



I[I. Антикорупцiйнi заходи У дiяльllостi ltП ,оЩнiпростаIIдартметро,lIогiяО'

1. Перелiк антикорупцiйних заходiв у лiяльностi
ЩП oo[Hi п роста IrдартметрологiяОО

1. llП,,Щнiгlрос,гандартi\lетрологiя" забезпечуе 1lозробrсу та вжиття
заходiв, яtti е необхiдцними та достатнiми длrI запобiгання, виявлення i

iз змiстом АнтикорупцiйноТ
питань запобiганняt i гtротидiТ

гIротидiТ rсорупllii у своiй дiяльностi.

2. Ант,икорупцiйrri захоли вItлIочаIоть:
. перiодичну оцiнку корупцiйних ризикiв у дiяльностi ,ЩП ,,Щнiпростан-

дартметрологiя";
о антикорупцiйнi стандарти i гrроцедl}ри у

дIартметрологiя".
дiяльностi /{I1,,f{HiпpcrcTaH-

3. Основtlими аrIтикорупцiйrrими стан/{артаI\,{и i процедурами ДП
,,/{нiпростандартметроltогiя" с :

1) ознайомлення FIових працiвникiв
програми, проведення навчальних заходiв з
корупцii;

2) антикорупцiйна перевiрка дiлових партнерiв пiдприсмотва;
з) положення щодо обов'язкового дотримання АнтикорупцiйноТ

програми;

логiя";
4) критерiТ обрання дiлових rrapTHepiB дП ,,Щнiпростандартметро-

5) обмеrкення щодо гtiдтримки лП,,/{нiпростандартметрологiя" полi-
тичних партiй, здiйснення благодiйноТ дiяльrrостi;

6) механiзм повiдомлення про виявJIення ознак порушення
АнтикорупцiйноТ програми, ознак вчинення корупцiйного або пов'язаного з
корупцiсю правопорушення, а Takoxt конфiденцiйнiсть таких повiдомлень та
захист викривачiв;

7) здiйснення Уповноваженим та працiвниками функцiй щодо
запобiгання ltорупцiТ;

8) процедура розгляду повiдомлень викривачiв, вклlочаIочи внутрirпне
розслiдування i накладення лисциплiнарних стягнень;

9) норми професiйноТ етики та обов'язки i заборони для працiвникiв;
10) механiзми запобiгання i врегулювання конфлiкту iHTepeciB;
1 1) обме>rсення
12) нагляд i

програми.

щодо подарункiв;
контроль за дотриманням вимог АнтикорупцiйноТ

2. Перiодична оцiнка корупцiйних ризикiв у дiяльностi
ДП rоДнiпростандартметрологiяrО

1. дп ,,щнiпростандартметрологiя" не менше одного разу на pik
здiйснюе внутрiшню оцiнку корупцiйних ризикiв у своiй дiяльностi.
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2. I!оtlчt!цiйнuм rluзut<ом с обгрунтована liмоlзiрrriсть настання шодiТ

корупцiйIIого чи гtов'яtзаFIого з корупцiсrо правопорушення або поруltlення
вимо г АIrтlлtсорушцil)irrоТ програми.

З. Оцirrка rсорупцiйних ризtакiв в Дll,,/{нiпростандартметро.lтоt,iяt"
проl]оl{иться KoMicicro з оцiнки корупцiйних ризикiв (даlri - комiсiя).

Порядоlс дiяльностi та склад rcoMiciT затверiIжуIоться геt{еральним

лиректором rriдприемства.

/{о складу KoMiciT входять Уповноважений (голова KoMiciT), керiвниltи
структурних пiдроздiлiв ДП ,,Щнiпростандартметрологiя", а також irrшi
працiвники, визначенi керiвником за погодженням з Уповнова}кеним.

Пiд час проведення оцiнки корупцiйгrих ризикiв за iнiцiативоrо
Уповrrова}кеного /Io роботи lcoMiciT без вItлюченнrI до il складу можуть
заJIучатися iHrrri працiвники ДП ,,f{нiпростаI{дартметрологiя", а також
незалежнi експерти чи спецiалiсти.

Уповноважений, з метою недопущення lсонфлiкту iHTepeoiB або
необ'ективностi у роботi KoMicii, при розподiлi функцiй мiж членами KoMicii
бере до уваги коло Тх посадових обов'язкiв в ДП ,,/]нiгtростандарт-
метрологiя".

4. I\4eToto дiяльностi rcoMiciT е запобiгання, виявлення i усунення
корупцiйних ризикiв у дiяльностi керiвництва та працiвникiв l]П ,,/fнiпро-
стаI{дартметрологiя".

5. Itоругrцiйнi ризики у дiяльностi ЩI1 кl[нiпростандартметрологiя>
подiляlоться на внутрiшнi та зовнiшнi.

В,gцрлщLл корупцiйнi ризики iдеrrтифiкую,гься в оргаrлiзацiйно-

угrравлiнських, сРiнансово-господарських, кадрових, rоридичних процедурах
дiяльностi ДП,,f{нiпростандартметрологiя".

3оqнiu,l,н! корупцiйнi ризики iдентифiкуються у дiяльностi дiлових
партнерiв, у тому числi органiв державноТ влади, органiв мiсцевого
самоврядування, з якими ДП ,,f{нiпростандартметрологiя" перебувас у
дiлових правовiдносинах.

6. За результатами iдентифiкацiТ r<оругrцiйних ризикiв KoMicicto
вiдповiдно до порядку iT дiяльностi здiйснIоIоться iхне визначення та опис,
класифiкацiя за категорiями та видами.

]. За результатами оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi ДП
,,Щнiпростандартметрологiя" комiсiя готус письмовий звiт, що пiдписуеться
членами KoMiciT.

Звiт складаеться за формою i структурою, визначеними в порядку
дiяльностi KoMiciT.

Звiт за результатами оцiнки корупцiйних ризикiв подаеться
генеральному директору ДГI,,Щнiпростандартметрологiя" i повинен мiстити:

1) iдентисРiкованi корупцiйнi ризики, а також причини, що Тх

породжують, та умови, що Тм сприяють;
2) оцiнку виявлеI]их корупцiйних ризикiв;
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з) пропозицii lL{одО заходiВ iз заltобiгання, )/суненFIя (зпленrrrеrrня)

рiвняl вияl]лених корупцiйних ризикiв.
f'eKcT звiту Ha/IaCTbc я [\JIя озrtайопцлен}Iя працiвшикам /(ГI ,,f(нiгtрос.гаtr-

дартметрологiя", а Taкort( N,tоже бутлr опрI4лIодненl,tiа на веб-сайтi
пiдприемства.

8. flr<що пiд час заходiв що/{о оцiнrси коругrцiйrrих ризиttiв
УповноважениЙ виявить факт поруш]ення АнтикоруrrцiйноТ програми,
вчине}IFIя lсорупцiйного або пов'язаного з корупцiсло правопорушенrlя, BiH
iнiцilое пepell генераJIьним директором питаIJня llроведення внутрiшнього
розслiдування у порядку, гlередбачеFIому роздiлом хV АнтикорупrцiйноТ
програми,

9. дIl ,,f{rriпростандартметрологiя" не рiдrше нiж олин раз на TpI.{ роки
повинне прохо.Гlиl,и зовнiшrltо оцiнку I(орупtliйrлих ризикiв, яку проводятL
органiзацii, rцо надаIоть ауди,горсr,кi, tоридичнi чtа консалтинговi посirуги, або
незалежнi експерти.

10. За результатами опрацIовання звiту внутрiшньоТ таlабо зовнiшньоТ
оцiнки коруrrцiйrrих ризикiв генеральний директор I]живае необхiдних
заходiв для запобiгання, виявлення i гlротидii корупцiт у дiяльностi дIl
,,/{нiпростандартметрологiя", у тому числi tiIJIяхом змiни iснуючих
антикорупr{iйних стандартiв та процедур.

3. Опис аrlтикорупцil"лrlих стаtI/Iартirз i процедур у дiя.lrьlrостi
/{П,,Щlr i п роста lIда pTMel.po.ll о гi яt''

1. З метою формування належного рiвня антикорупцiйноi куJIьтури
Уповноваженим для нових працiвникiв, а також iншlих осiб, якi дirоть вiд
iMeHi дII ,,Щнiпростандартметрологiя", проводиться обов'язкове вступне
ознайомлення iз поJlо)Itеннями Закону, Антиltорупцiйнот програми та
tlов'язаних з HeIo докумегtтiв.

2. Пололtеrlня щодо обов'язковостi лотримання АнтикоруrrцiйноI
програми вклIочаIоться до IIравил внутрiшнього трудового розпорядку
ЩI1 ,,Щнiпростанлартметрологiя", llолоя(ень про cTpyкTypHi пiдрозлiли, Bcix
трудовиХ договорiв, а такоЖ мо}кутЬ вклIочатисЯ дО договорiв, якi
укладаIоться ЩП,,/{нiпростандартметрологiя".

rlримlрнl форми антикорупцiйних застере)tень розробляIотьсrI
УповноВажениМ з урахуВанняМ сфеР дiяльностi ЩГI,,f{нiпростандартметро-

Примiрнi форми антикорупцiйних

логiя".
З. Щiловi партнери ЩII,,f{нiпростандартметрологiя" обираrоться згiдно

з критерiями, якi базуrоться на прозоростi дiяльностi, KoHKypeHTHocTi, якостi
ToBapiB, робiт i послуг та надiйностi.

4. ItритерiТ i процедури вiдбору дiлових партнерiв для рiзrrих сфер
дiяльгtостi лп,,щнiпростандартметрологiя" розроблlяе Уповноважений та
затверджуе генеральний диреIrтор.
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5. Уповt-lоватсений проводить антикорупцiliну гrеревiрttу наявI{их або
потенцiliitllх дiлових пар,ггIерiв /ц1 ,,/fнiпlэостаrlдIартметрологiя" з MeToIo
оцit,lIси HarIBFIocтi корупцiйних ризикiв. 11ри rдboп,ry Упоrзнова>Itегtий пеlrевiряс,
LIи r,цас дiловий партI{ер 1эепу,гацirо суб'скта, лiяльгtiст:ь ,Iкого t-lоtз'язана з
Kopyrrilicro (HaBiTb за вiдсутнсlстi вiдгrовiдr{их су/{оВих pirшerlb), та LIи не бУд.
дi"тlовий rIapTrlep використоI]уватисr{ я]( посере/lниI( дUIя пере2дачi .гретiм
особам (або дц;rя отриманrlя вiд TpeTix осiб) неправомiрноТ виголрI.

Антикоруrrцiйна гrеревiрка здiйснюеться вiдповiлrто до виI\,{ог
АнтикорупцiйrrоТ програмI4, а також стандартiв для 1эiзних сфер дiяльl.tостi
дП,,/{нiпростандартметрологiя", що розробляIотьсrI,га затверджуIотьсrI
УповtlоВаженим. МатерiаЛи перевiРlси зберiГаIотьсЯ не менше Hiirc 5 poKiB.

За резуJIьтатами антикоруrrцiйгrоТ перевiрки ддi"lIового парт[Iера
llГI ,,/]НiПРОСТа[rДартметро.тtогiя" Уповноважений надIае рекомендu,дi,о
генераJIьному директору.

У разi негативноi рекомегIдацiТ Уповгtоваженого генеральниI)i
диреItтоР lцJIrI продов)ItеннЯ абО поLIаткУ правовiдlносин iз таким дiловим
партнером мае ухваJIити обrруrrтоване рiшення з Llього пи.гання.

8. Щля повiдомлення працiвникамИ fiП,,/{нiпростанДартметрологiя"
гrро факти llорушення Антикорупцiйноi програми, вчинення корупцiйних або
пов'язаних з корупцiеrо правопорушень (далi - повiдомлення) Уповнова-
жений розмirцуе вiдповiдну iнформацiIо [Ia iнформацiйrrих стендах в
примiшденнi fiП ,,/]нiпростандартметрологiя" ,га на о(liцiйному веб-сайтi (у
разi його FIаявFIостi). Така iнформаrдiя повинна мiстити:

нол4 ер mелефлону dля зdiйснення повidолlлеtль
аdpecуелеКmpoHнoi,пoшmudлязdiйcненrппoвidoмлertb---'
еоduнu прuйому особu, яка уповLtоваэюенq оmрu.муваmu ycHi tпа пuсьлlовi

повidол,tлення

уповt-tовалсеt-t ий розробляе типову ф орму пов iдомлеFIня.
уповновахсений веде реестр повiдомлень про факти порушення

Антикорупцiйноi програми або ознак вчинеI{ня корупцiйних чи пов'язаних з
tсорупцiеrо правопорушень. Порядок ведення вiдповiдного ресстру
затверджуеться генеральним директором за поданням Уповr{оваженого.

Строки i порядок розгляДУ Уповнова}кеним повiдомлень про фактипорушення Лrттикорупцiйrrот програми, вчинення корупцiйних або
ttов'язаних з корупцiсю правопорушень встановлIоIоться в положеннi,
затвердженому генеральним директором за поданням Уповноваженого.

IV. Норми проtРесiйноТ етиI(и працiвникiв
ЩП r,Щн iп роста IIда ртметрологiяОО

1. ГIрацiвниrtи дП ,,f{нiпростандартметрологiя" пiд час виконання
своТх фугrкцiональних обов'язкiв зобов'язанi FIеухильно додержуватися
загальновизнаних етичних норм поведiнки та вимог кодексу корпора.гивноТ
етиItи ЩП,,Щнiпростандартметрологiя".



tt

2. 11рацiвнr.тrсrz дп ,,f{нiгtростандартметро"ltогiя" толерантI1о i з
поваI,оIо с,гаl]JIяf,ьсrI до rtолiти.tгtих ltог.тlядiв, iдеолtогiчних та релiгiйних
переконанЬ ilturих осiб, а ,гакоЖ зобов'язУIотLсЯ I{e I]икорI4стоIзуI]атI,1 своТ
гIовFIоваЖення в itlTepecax полiтиLIних партiй таlабо полiтиtсiв.

з. Працiвники /]гr,,/{нiпростаI]/_цартI\4етрологiя" дiIотL об'сктивгtо,
незва)I(аIочи на особистi iнтереси, особис,ге cTaBJIeI{HrI /до будь-яких осiб, на
своi полiтичtli поглядIl, iдеологiчrri, ре.lriгiйrri або iгrшi особистi погJIя/Iи чи
переконання.

4. Праrдiвники ЩП,,l{нiпростандартметрологiя" сумлiнно, компетент-
tlo, вчасно, резуJIьтативно i вiдповiдально виконуIоть функцiональнi обов'яз-
tси, рiшrення та доручення органiв i гlосадових осiб, яким воI]и пiдпорядlсо-
BaHi, пiдзвiт:нi або пiдконтрольнi, а також не допускаIоть зловживань та не-
ефеtстивного використання lсоштiв i майна flI1,,ЩгriпростаI]лартN,{етроJIогiя",

5. Працiвники l{I1 ,,ЩнiпростаЕIдаI]тметрологiя" FIe розголошують i не
виI(ористоI]уIоть в iнIrrий спосiб консРiдеllцiйну iгr(lормацirо, що стала Тм
вiдома у зв'яtзtсу з викоЕIанням своТх фунrсцiоr{аJlьних обов'язкiв, KpiM
випалкiв9 l]становлеIJих законоN,I.

6. Працiвники дп ,,/fнiпростандартметрологiя", FIезважаIоLIи на
особистi itlтереси, утримуIоться вiд викоIJання рirпень чи доручень
керiвництва пiдприемства, якщо вонИ становлять загрозу охоронюваFIим
ЗаКОНОМ ГIРаВаП4, СВОбОДаМ ЧИ iHTepecaM окремих громадян, Iоридичних осiб,
державнИм абО суспiльНим iHTepecaM або cyпepeLlaTb законодавс.гву.

7. ГIрацiвники /{П,,Щrriпростандартметрологiя" самостiйirо оцiнtоtоть
правомiрнiсть }Iаданих керiвниtlтвом pirrreHb чи доручень та можливу школу,
rцо буде завдана у разi викоIJаFII]я таких рiшень чи доручень.

У разi отримання для викоI{аFIня рiшень чи доручеttь, якi працiвник
дП ,,ЩнiпроСтандартМетрологiЯ" вваrt(ае незаконнимИ абО такими, що
становлять загрозу охоронIоI]аним законом правам, свободам чи iHTepecay
окремих громадян, юридичних осiб, дер}кавним або суспiльним iHTepecaM,
BiH повиrlен негайно в письмовiй формi повiдомити про це безпосереднього
rcepi вник а, аб о генерального диреItтора та Уповноваженого.

V. flpaBa i обовlязки KepiBtIиl{TBa та працiвrrикiв
(кр i м }/п о в tl о ваrltе II о го) дII,,/(lt i п ро ст,а Irда ртм етролсl гi я''

1. Генеральний директор, заступники генеральIJого /IиреItтора згiдно з
розгrодiлом функцiональних повнова}кень, керiвники структурних
пiдроздiлiв, працiвники та iншi особи, що дitоть вiл iMeHi ЩП 

-,,Щнiпро-

стандартметрологiя", MaIoTb право :

1) надавати пропозицiТ щодо удосконаленFIя ДнтикорупцiйноТ
програми;

2) звертатися до Упов1lоваженого за консультацiями ll{одо виконанI]я
АнтикорупцiйrrоТ програми та роз'яснен}Iями щодо ii полоя<ень.
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2, ГенеральrrиI1 дlирек,гор, заатуIIники генерального директора згiдно з

1эозподiлопл (lункцiональнlах lloBl{oBi}жoнb, керiвники структурIIих rliдроздilIiв
,га праrдiвники fiГI,,/{rriпростандартметроJIогiя", зобов'язанi :

1) дотриN4уRа,гиQrI вiдповiдних вI4N4ог Закону, АнтиtсорупцiйноТ
програми ,га пов'язаFIих з нею BHyT:pirrrr,rix дцоrсумеIттiв, а також забезгtе.тува,ги
практI4чну реал iзацirо Анти коlэупцi й ноi шрограми ;

2) виконувати своТ безпосерелнi обов'язtси з врахуванI{ям iHTepeciB

ЩП,,/{нi простаI{дIартметрологiя" ;

3) невiдкладно iнформувати Уповноваженого, генерального директора
/]П,,ЩнiпростаI-Iдар,гметрологiя" про випадки порушення вимог Антикоруп-
rliйноТ програми (або про випадки пiдбурrовання до таких дiй), вчинення
корупцiйних або пов'язаних з ](оруrtцiсtо пpaBollopyttleнb iншими
працiвгrиками пiдприсмства або iнrпипци сРiзичними або юридиtIними
особами, :] якими ЩI1 ,,ldrriпростаI{дартметрологiя" гrеребувас або плаI{уе
перебувати у дiлових вiдносинах;

4) rrевiдкладно iн(lормувати в

HoIo програмою, про виникненI{я
порядку, визначеному Антикорупцiй-
реалъного, потенцiйного конdlлiкту

iHTepeciB*;
*Законол,t YKpaiHu "Про запобizання корупъlii'" в1lзначено mерл,tiнолоziю

реальноzо mа поlпенцiйноzо конфлiкm,у iHmepeciB :

iB - наявнiсmь у особu прuваmноzо iHmepeql у
сферi, в якit|t вона вuконуе cBo| слуэrcбовi ,tu преdсmавнuцькi повлtоваэtсення, Lцо

д4оэlсе вплulr))lпu на oб'el<muBrtictllb Ltu неупереdэюенiсmь прuйrtяmmrl нею рiъttень, або
на BLttlHellHя чLL lrевLtLtнення diй пid час вLп{онаLtня зазнаLtеl]ltх повноваэtсеttь,,

реольt|uq коп( - супереLtнiсmь л,tiэtс прttваmнuм iнmересол,t

особu mа i'i' слуэrcбовuлtu ,tu tlреdсmавнuцькuJчtu повноваэlсеннял4ъL, lцо вплuвае на
oб'eKmuBlticll1t або неупереdэtсенiсtпь прuitнstmmя pitl.tettb, або на BLtll,LteLlllя LlLl

tleBLtuHeHLLst diй пid ,Lac вuконанtlя зазllаченuх повноваасень.

5) утримуватися вiд поведiнки, яка може бути розцiнена як готовнiсть
вчинити rсорупцiйне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю ДП ,,f{нiпро-
стаFIдартметрологiя" ;

6) не вчинrIти та FIe брати участi у вчинеtлнi корупцiйних l-IpaBo-
п орушень, IIов'язаних з дiял bHi cTro /]tI,,f{Hi простаFIдартметроло гiя".

3. Працiвникам та генеральному директору ДП ,,Щнiпростан-
дартметро.ltогiя" забороl-tясться :

1) використовувати своТ службовi повноваження/посадовi обов'язltи
або свое становище та пов'язанi з цим молtливостi з MeToIo одержання
неправомiрноТ вигоди для себе чи iнших осiб;

2) використовувати коlIIти ДП ,,f[нiпростандартметрологiя" в

приватrIих iHTepecax;
3) вимагати або отримувати будь-яку матерiальну або нематерiальну

вигоду (дпо себе чи для близъttих осiб) у зв'язку iз здiйсненням своТх

посадових обов'язкiв, яка не передбачена трудовип4 або iнrлим договором мiж
FIими та /{ГI,,Щнiпростандартметрологiя" ;
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4) ОРганiЗоI]увати, бути посеl]е/lникоп4 або особисто здiйtснювати будь-
якi готiвrсовi або безготiвttовi п,патежi чи розраху}Iки з дi.ltовип,rи партнерами
дгI ,,/{гIiпростаIi/_(артМетрологiя", якtI{О ,гаtсi ш.цатетti чи розрахунки не
перелбаченi .tlaHtlt{M закоFIодаI]ством ;

5) впливати прямо або опосерелковано на рiшrення гrрацiвrrикiв /{П
,,/[нiпроста[Iдар,гметрологiяI" з MeToIO отриманця будь-якоI п,rатерiальноТ або
нематерiальноI вигодИ 21ltя себе чи дUIЯ б.цизьких осiб, яка не гrередбачена тру-
довим або iншlим договором Mi>lc ними та /{I1 ,,Щнiпростандартметрологiя";

б) вчиняти будь-rrкi дiТ, яtсi прямо або опосередковано гliдбурrоrоть
iнlлих працiвникiв, керiвництво /]п ,,щнiгtростандартметрологiя" до
порушення вимог Закоrrу чи АнтttкорупцiйноТ програми;

7) перебувати у трудовIах вiдносинах з суб'сктами господарIоваЕIнrI,
якi е конкурентами /{П,,!нiпростандартметрологiя".

4. Пiсля звiльненняt або iншrого при[инеtIFIrI спiвробiтництва з /]П
,,щнiпростаЕIдартметрологiя" особi забороtл.яtеться розголошувати або
використовувати в irrший спосiб у своТх iHTepecax iнформацirо (конфiдеrl-
цiйну), яка стаJIа iй вiдома у зв'язку з виконаIiням своТх повЕIоважень,
договiрних зобов'язань, KpiM випадкiв, встаFIовлених законом.

5. Вимагання, прохання, одержання подарункiв для себе .Iи TpeTix осiб
вiд юридичних або фiзичних осiб працiвниками, генеральним директором !П
,,/{нiпростандартметрологiя" (безпосередньо або через iнших осiб) у зв'язку iз
виконанням cBoix повноважень або своТм ста}Iовип{ем та пов'язаними з Ilим
можливостями не допускаIоться.

Працiвники та генеральний.,,,,директор дгI,,/fнiпростаI]дар.гметро-
ЛОГiЯ" МОЖУТЬ гlриймати подаруппr**, якi вiдповiдаrоть auauпr*rовизнаним
уявленням про гостиннiсть (наприклад, IIодарунки у виглядi cyBeHipHoT
гIродукцiТ, пригоЩення Тжето та напоями, запрошення на розважальнi заходи,
вiдrrrкодування транспортних витрат та проживання в готелi), KpiM випадкiв,
передбачеFIих в абзацi першому п. 5 цього роздiлу, якщо BapTicTb таких
подарунКiв не перевиЩус розмiР, встаноВлений -т. 2 ст.2З Закону.

Поdарункu, оDерэrcанi керiвrп,u<ола або праtуiвrtuкапtu як поdаруrtкu
dерэtсавнuла або код4унальнuл4 пidпрuслtсlпвал4, усmановал.| L!1.1 орzанiзацiял,t, €
вidповidно dерлсавноrо або колlуrtальLtою власнiсmю i переdаюmься ор?ан)),
пidпртtс,+tсmву, усmановi чu орzанiзацii' у поряdку, uъrзнаiеноrу посmановою
Кабiнеm1l MiHicmpiB Украiнu вid 1б лuсmойаdа- 2011 року i/ 1195 ''Про
заlпверdэtсення Поря!ку переdачi dapyrtKiB, оdерасанъх я* поdаруrtкu dерэtсiвi,
Авmоtюл,Lrtiй Республiцi Крu-п,t, mерumорiальiiй zроллаdi, dЬрэюавнъtл,t або
к о д4у l t а.л ь L t u-л4 у с пх а Ll о в ал4 ч u о р z а н i з а ц iялtt'' .

передбачене цим lrунктом обмехtення щодо BapTocTi подарункiв не
поширIоеться на подарунки, якi:

даруIоться близькими особами;
ОДеРЖУIОТЬся як загаJIьнодоступнi знижки на товари, послуги,

загальнодоступнi виграшi, призи, премii, бонуси.
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у разi виявлеIlня подарунка, п{оло якого icrryc забороrrа у його
одержаннi, у слуlсбовому прип,rirценнi, а таI(ож у разi наlIходжецня гrрогlозиrдiТ
подарунка працiвниlси, генеральгlиii дирек,гор дгI ,,f]нiпlэостандартме].ро-
Jtогiя" зобов'язанi невiдкJIадно, aJle FIe пiзнirrrе одного робочого lцня, ]Jжити
таких заходiв:

1 ) rзiдlмов итися вiд1 rrропозицiТ;
2) за можливостi iдент,ифiкувати особу, .яка зробила пропозицirо;
з) залучI4ти свiлкiв, якш{о tle 1\,{ожливо, у тому .lислi з чисJIа

працi вникi в ЩП,,/]н i простандартI\,{етрологiя'' ;

4) письмово повiдомити про пропозицiю Уповноваженого та безпосе-
реднього ltерiвника (за наявностi) або генерального директора f{I1 ,,/]нiпро-
стандартметрологiя".

Про виявлеI]ня майна, ш{о може бути неправомiрноrо вигодоlо, або
подарунка складаеться акт, slкий пiдписуеться особоtо, яка виявиJIа
неправомilэну виголу або подарунок, та УповноважеI{иN4 або iT безпосереднiм
lсерiвниttом чи генеральним диреItтором /{П,,/{нiпростаrIдартметроJIогiя".у разi якщо майно, що може бути неправомiрною вигодою, або
подарунок вияI]ляс особа, яка е генеральниN,{ директором /]ГI ,,Щнiпростан-
дартметрологiя" або Уповноваженим, акт про виявлеI{ня такого майна
пiдписус ця особа або перrпий застугIник генерального директор а чи iнша
особа' упов}Iоважена на викоНаннrI обов'язlсiв генераЛьногО директора у разi
його вiдсутгrостi.

6. Генера.шьний директор, заступники генерального директора згiдшо з
розподiлом фугrкцiональFIих повноважень, ttерiвниttи структурIrих
пiдроздirriв, працiвtлики та irrшri особи, що дiIоть вiд йенi- лп
,,f(нiпростаIIлартметро.ltогiя", утримуються вiд пропозицiТ подарункiв
дер}кавним слуrкбовIlям, наролним депутатам Украiни, депутатам мiсцевих
рад, Тх б.цизьким особам, фактичним або потенцiйним дiловим партнерам, ix
працiвниlсам або представI]икам, а також вiд будь-якоi iлtшот поведiнки, яка
може бути розцiненоIо як готовнiсть вчиI]ити корупцiйне правопорушеннrI,
пов'язане з дiяльгri cTlo /{П,,Щrl i простандартметрологiя''.

подарунки можуть бути дозволенi у випадцках, коли вони вiдповiда-
IoTb загальновизнаним уявленням про гостиннiсть i Тх BapTicTb не перевишIуе
встановленi законом розмiри (оduн про}lсLппковuй Mirti.nty.u dля працезdаtпнuх
осiб, всlпановленuй на dень прuйrtяmпlя поdарунка, оdноразово, а суl<упllа варmiспlь
lпaKLtx Поdар)lнкiв, оlпрu^лпанuх Bid odrtie| особu (zрупu осiб) проmяZолr року, не
пepeBuLL|yc dвох проасumковuх л,tiнiл,tул,tiв, всmановленuх dля праtlезdаmrtоi' особu на
] сiчня tпоzо року, в якол4у прuйняmо поdаруrtкu).

7. ГIро кожен факт пропозицiт подаруrлка або отримання подарунка в
рамках загальFIовизнаних уяl]лень про гостиннiсть працiвники, генеральний
директор дп,,щнiпростандартметрологiя" протягом одного робочого дня
письмово повiдомляIоть Уповноваженого за встаFIовленою ним формоло.
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\/I. Права i обов'язlслt }/повIIова)IIеIIого

1. УгrовноважеIlI4п,I дIП ,,/{нiпроста}Iдартметро.llогiя" е посадова особа,
яка заЙмае посаду професiоFIала з аI]тикорупцiЙноi l{iяльrrостi.

Уповноваrкеtlий прl{зпаLIасться генеральниI\4 /ILIpeKTopoM fiГI ,,/frlirrpo-
стандартметро.llогiя" вiдгrовiдlло д(о законодавс.гва про працIо та
затвердженого Cr:aTyTy.

2. УповНоважеFIим може бути фiзичrrа особа, яка здатIIа за своiми
дiловими та моральними якостяN4и, lтрофесiйним piBHeM, станом здоров'я
виконувати вiдгtовiднi обов'язки.

3. Ile може бути признаLIена на посаду Уповноваженого особа за
[IаявI{осТi обставИн, визнаЧениХ частиноIо TpeTbolo cTaTTi б4 Закону.

4. I-IecyMicHoIo з дiяльнiстIо Уповноваженого с робота I{a посадах,
зазначеFIих у пунrстi 1 частиI{и перrrrоТ cTaTTi 3 Закону, атакож буllь-яrка iнша
дiяльtliсть, яка створIое реальний чи потенцiйниri коrrфлiкт iHTepeciB з
д{ iял ьн i cTro /{l1,,fdH i пр о стаIIдартм етро.ш о гiя ".

У разi виI{икнеIlня обставин HecyMicHocTi УгtовtлоВажений у /]воден-
tlиIi строк з дня tsиникнення таких обставин зобов'язаний повiдомити гIро це
генерального директора дП ,,Щнiпростандартметрологiя" з одноLIасFIим
поданI]ям заяви про розiрванI{я 1рудового договору за BJIacHoro iнiцiативоtо.

5. Уповl,tоважений може бути звiльнений з посади достроково у
випадках, передбаLIених LIастиноIо п'ятоIо cTaTTi 64 Заrсогrу.

уповноважений може бути звiльнений з посади з iнiцiативи
генерального директора ДП,,ЩнiпростандартN,Iетрологiя" за умови надання
згоди Нацiональним агентством з питань запобiгання коругrцiТ. fIорядоIс
FIадання такоТ згоди затверджеrrо рiшенням IJацiона;Iьl{ого агентства з питань
запобiганнЯ корупцiТ вiд 07 жовтня 2016 року N 74, заресотроваIiим Iз

N4irricTepoTBi tостицiТ Укратни28 листопада2О16 року за N |542129672.

6. Про звiльнеltня особи з посади УповноважеFIого генеральний
директор ЩI1 ,,/{rriпростандартметрологiя" гIисьмово повiдомляе Нацiональне
агеIlтство з IIитань запобiгання корупцiТ протягом двох робочих днiв та
забезпечуе невiдlсладне подання ltoBoT кандилатури на вказану посалу.

7. ГоловrIими завдаI{нями Уповнова}кеного е пiдготоl]ка, забезпечення
реалiзаrдiТ та контроJIь за здiйсненням заходiв щодо запобiганrrя, протидiТ i
вLIявлення корупцiТ в ЩП,,/dнiпростандартметро.ltогiя''.

в. Уповноважений реалiзус своi права i обов'язки безпосередньо. ДIо
виконання своТх функцiй УповноважениЙ I\4оже залучати (за згодою
генерального директора) irrших працiвникiв ЩП ,,}fнiпростандартметрологiя".

9. ЗдiйсНенFIя Уповноваженим своiх функцiй в ДП ,,Щнiпростандарт-
метрологiя" е незалежним. 13,гручання У Дiяльнiсть Уповноваженого з боку
гlрацiвникiв, tсерiвництва, генеральFIого директора, дiлових партнерiв дIl
,,f[Hiпростандартметрологiя", а такоIt iнших осiб забороняеться.

забороняеться покладення на Уповноваженого обов'язtсiв, що не
налехсать або виходять за MeTti його гIовноважеFIь, визI{аLIених Законом i
Антикорупцiйгrоrо програмою, чи обмеясуtоть виконання ним повнова}кень.
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10, Г'енеральний директор Д(П ,,/]нiгtрос,гандартметроltогiяt"
зобов'язаниli:

1) забезпеLIитI4 УповноважеFIому tlалелснi ма,герiалыIi та органiзаItiйнi

умови працi;
2) сприятI4 I]иKoHallFlto Упоtзлlоlзаже[II4]\{ фуrrкrдiй, передбачених

З аконом т,а Антиtсоруп цi йl IoIo про гра]\{оIо ;

3) оперативно реагувати на письмовi та ycrri звернеI{ня, пропозицiТ та

рекомендацii Уповноваженого, наданi ним в межах реалiзацii
АнтиtсорупцiйноТ програми ;

4) за iнiцiативи Уповноваженого надсиJIати запити до органiв

дер}кавI]оТ влади, органiв мiсцевого самоврrIдуван}Iя, пiдприсмстI], установ та
оргагriзацiй незаJIежно вiд форми власностi з MeToIo отримання вiд них
вiдповiдноТ iнформацiТ та п,Iа,герiалiв, необхiднI4х llля виконацня покладених
на УповlIоважеIJого завдань.

1 1. Уповлlоваrкениt? для виконалIня покJIадених FIa нього завданI)

зобов'язаний:
1) виконувати своТ функцiТ об'сктивно i неупереджено;
2) оргаrriзовувати гtiдготовку внутрiшнiх документiв f{П,,f{нiгrростаI{-

дартметро.ltогiя" з питань формування та реалiзацii АнтикорупцiйrrоТ
програми;

3) розробляти i подавати на затвердження генеральному директору
BHyTpirrrrri доrсумеrтти ЩI1 ,,f{нiпростандартN4етрологiя" з IIитаI{ь, передбаче-
них АнтикоругrцiйноIо програмою;

4) забезпечувати здiйснення нагляду, контролю та монiторингу за

дотриманням працiвниками, lсерiвt-tицтвом /]I1 ,,ЩrriпростандартметроJlогiя"
Закону i АнтикорупцiйноТ програми;

5) проводити оцiнку результатiв здiйонення заходiв, передбачених
Антиltорупцiйното програмою;

6) забезпечувати пiдготовку звiту про стан виконання Антикоруп-
цiйноi програми;

7) забезпечувати здiйснення спiвпрацi з особами, якi добросовiсно
повiдом.llяIоть про моя<ливi факти порушення вимог АнтикорупцiйноТ
програми, вI{инення корупцiйних або пов'язаних з корупцiсrо правопоруlцень;

В) забезпечувати пiдготовrсу та подання генеральному директору
пропозицiй щодо плану проведення перевiрок дотримаFIня вимог Антикоругr-

цiйноТ програми;
9) брати участь у проведеннi rrepeBipoK та внутрiшнiх розслiдувань,

якi проводяться згiдно з АнтиtсорупцiйноIо програмою;
l0) брати участь в проведеннi перiодичноТ оцiнки корупцiйrrих

ризикiв у дiяльностi ЩП,,fнiпростандартметрологiя";
11) забезпечувати формуванняl i ведення peecTpiB:

працiвникiв /{П,,Щнiпростандартметрологiя", притягнутих до вiдповi-

дальностi за порушення вимог АнтикорупцiйноТ програми, вчиненнЯ
корупцiйного правопорушення чи правопорушенtIя, пов'язаного з корупцiеrо;
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здiйснених ЛП,,/]нiпростандартметролtогiяt" BHect(iB на пiдlтримку
полiтичних гrартiй та благодiйноi дiяльrrостi;

ПРОВе/IеЕIих згiдtttо з АнтикоlэупцiЙrrою програмоiо аr{тикорупцiйних
гrеревiроl<;

ПРОt]еllеНИХ ЗгiДllо з АнтиtсоругrцiЙноrо програмою BгIyTpirr_rrlix

розслiдувань,Ia перевiрок;
ПОВiДОпллень llpo tсонdlлiкт iHTepeciB та rlpo llорушення вимог

АНТИttОрУпцiйноi програми, вчиI]ення корупцiйного правоIlоруlIIен}Iя чи
правопорушення, пов'язаного з корупцiеrо;

|2) Органiзовувати i проводити антиItорупцiйну перевiрку дiлових
партнерiB ЩП,,/{нiпростандартметрологiя" ;

13) забезпечувати rсоrrфiденцiйrliсть iнформацii та захист працiвникiв,
якi повi/Iомили про rIоруш]еннrI вимог Аrrтикоруrrцiйноi програми, вtIинеr{FIя
КОРУгrrдiЙноГо правопорушення tIи правопорушення, I1ов'язаного з коругlцiсIо;

I4) наДаВати I'енеральному директору, заступниI(аN,I геFIеральFIоI,о

ДИРеКТОра, гtрацiвникам /IП ,,f{нiпростандартметрологiя" роз'яснення та
консультацii, пов'язанi iз застосуванням АнтикорупцiЙноi програми;

15) забезпечувати iнформування громадськостi про здiйснrованi ЩП
,,fdнiпростаI]дартме,грологiя" заходи iз запобiгання rсорупцii;

16) брати участь у спiвпрацi з органами державноi влади, органами
мiсцевого самоврядування, iншими юридичними особами, неурядовими
таlабо мirкнародними органiзацiями з питань запобiгання корупцii;

17) органiзовувати проведення заходiв з пiдвищення квалiфirtацiТ
працiвrrикiв /{I1 ,,Щнiпростандартметрологiя" з IIитаr{ь, пов'язаних iз запобi-
гаIJням корупцiI;

1В) брати участь )/ проLIедурах добору llерсоналу ЛП ,,f{нiшростан-
дартметрологiя";

19) забезпечувати взасмодiю i координацiю Milt структурними
пiдроздiлами ДП,,Щнiпростандартметрологiя" tцодо пiдготовttи, забезпе-
ЧеннЯ реалiзацiТ та контролю за здiЙсненням заходiв щодо реалiзацiТ
Ат;тикоруrrцiйноi програми ;

20) здiйснювати iншi обов'язttи, передбаченi Законом,
Антикорупцi йноIо програмоIо.

12. УповI]ова}кений для виконанIIя покладених IIа нього завдань мае
право]

1) отримувати вiд працiвtликiв, керiвtлиtсiв структурних пiдроздiлiв,
керiвництва /(ГI ,,Щнiпростандартметрологiя" письмовi та ycHi поясt{еtlня з
питань, що стосуIоться покладених на нього повrIоважень (у тому числi пiд
Час провеlIення гlерiодичноТ оцiнltи корупцiЙних ризикiв, антикорупцiЙгrих
перевiрок дiлових партнерiв, перевiрок, внутрiшнiх розслiдуваrrь та
експертизи);

2) отримувати вiд структурних пiдроздiлiв ЩП,,Щнiпростандартметро-
логiя" iнформацiю та матерiали (завiренi копiТ фirrансових, бухгалтерських та
юридичних документiв, внутрiшню службову кореспонденцiю) стосовно



15

ДiяЛЬltостi пiдприсмства, )/ тому числi доку\4ен,ги, яt<i cTocyIoTbOrI проведеннrI
(або участi) заrсупiвелt, ToBapiB, робil,або послуг, у конкурсах TolIIo.

У РаЗi Необхiдностi YrroBI{oBaжeHoMy надасться /{остуII дцо оригiналiв
доtсупlентiв, tсопiт яких йому бу.пи гtередаrri. У випадках недоцi.ltьtлос,гi
tзиготовJIеннЯ значноТ кiльlсостi когIiii докумеI-Iтiв УповноважеFIому за рirшеrl-
ням керiвника структурного пiдlэозддiлу можуть передаватися оригiнали вiд-
гtовiдгtих документiв, якi пiд-uягають по]]ерненнIо III4M протягоN4 .грьох

робочих днiв з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони
витребовувалися;

3) ОТРИМУВати проекти фiнансових, оргаriiзацiйно-розпорядчих
ДОКУМеНТiВ, ДОговорiв для проведення Тх перевiрки на предI\4ет наявностi
rсорупцiйних ризикitl;

4) отримувати достlzц llo складських примiшiень, виробничих
ПРИМiЩеНЬ ЛП ,,/{нirrроста}Iдартметрологiя", проведення в них контроJIьних
заходiв;

5) отрип,rувати доступ до наявних в ЩП ,,Щнiпростаrlдартметрологiя"
еJIеКТРОIrНИХ Засобiв зберiгання i обробки даних та у разi необхiдностi
ВИМаГаТИ Оформлення вiдповiдних даних на засвiдченому паперовому HociT;

6) залучати ло виконання своiх (lункцiй працiвникiв /{П ,,Щнiпростан_
дартметрологiя" за згодою ik безпосереднього ttерiвника;

7) iнiцirоватIа направлення запитiв до органiв державноТ влади, органiв
мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ, органiзацiii Bcix форп,t
ВЛаСносТi для отримання вiд них iнформацii та матерiалiв, пов'язаних з
дiяльнiстlо ЩП,,Щн i простандартметролоr.iя" ;

8) iнiцiтовати питаI]ня про притягrIення працiвникiв та керiвниtдтва
ЩП,,Щrriпростандартметрологiя" до вiдповiдальностi, у тому числi звiльнення
iз займаних посал вiдповiдно до законодавства;

9) звер'гатися до генерального директора з питань реалiзацiТ своТх
пoBtloBa)I(eEIb та виконання обов'язкiв згiдно з положеннями АнтикорупцiйноТ
гIрограми;

10) здiйснIовати iншi права9 передбаченi Законом, Антикорупцiйноrо
програмоIо, трудовим договором та посадовою iнструкцiело.

VII. IIорядок звiтува ll lrя Уп овIIова}кеIIого
перед орга tI ом уп ра влill ня ЩП r,Щrri п роста IIда ртм етрологiя''

1. Уповноважений звiтуе (готус звiт) про результати виконаЕIня
Антиlсорупцiйноi програми в порядку, установленому MiHicTepcTBoM
економiчного розвитку i торгiвлi УкраТни.

2, У разt необхiдностi змiст наданого Звiту додатково обговорюеться
Уповноваженим iз генеральним директором ЩГI,,f,нiпростандартметрологiя".

З. Загальнi результати викоI]ання АнтикорупцiйноТ програми,
розмiщуrоться у загальному вiдкритому доступi у паперовiй таlабо
електроI{нiй формi, а TaKoiK на веб-сайтi ЩП ,,f{нiпростандартметрологiя".
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VIII. Ilоряlлсllс здiliсllеIlIIfl llaгJlяllyl I(oIITpoJIIo за дOтрип{tlItIIяп|
Анти lсоруп lцiii lloi програ lt{ и, а та I(orK оцirt lcl{ резуJI ь,гатiв злi li cltell tlя

ttередба.IеIII{х lleto захо2liв

1. Уповноtзахсенlлй здiйснюс I]агпяд i rrостiйниil коt{троль за
IIотриманI{яN4 працiвltикамl.t, керiвниц,гвоI\4 /]П ,,dнiпроота}IдартN,{етрологiя"
АнтиttоругrцiйноТ програми.

2. IIагляд i ttонтроль за дотримаrIнrIм АнтикорупцiйrrоТ tlрограмрI
здiйснIоlоться Уповнова)кеI]им у таких формЬх:

1) розгляд i реагуваIIня I{a повiдомлення про поруIхення вимог
Днтиtсоругrцiйrrоi програми, Rчинення корупrliйllих або гIов'язаних :]

кopyпrliclo правопоруIпень ;

2) здцiriснення планових та позапла}Iових перевiрок дiяльностi працirз-
Ht,tKiB /{I1 ,,lнiпростандартметролсlгiя" щодIо RикоFIання (реалiзацii) Анти-
корупцiйноТ програми;

3) гIроведення експертизи органiзацiйно-розпорядLIих, юридичних,
виробничих та фiнансових документiв, а також ix проектiв.

3. Якrцо пiд .1з. здiйснення нагJIялу або контролIо за дотриманням
АнтикорупцiйноТ програми Уповновахсений виявить ознаки порушецня
АнтикорупцiйноI програми або ознаки вчиI{ення корупцiйного або
пов'язаного з корупцiею правопорушення, BiH iнiцilос перед генераJrьI]и\4

директором питання проведеFIня внутрiшнього розслiдування у порядI(у,
передбаченому роздiлом ХV АrrтикорупцiйноТ програми.

4. Уповноважений забезгtечуе органiзацirо здiйснення оцitлки результа-
Ti в впровадженFIя з аходiв, передбачених Антикоругlцi йноrо lrрограмоIо.

Для здiйснення оцiнки Уповноважений мас право отримувати у
гlисьмовiй формi вiдповiдну iнформацirо вiд працiвникiв, керiвництва Щп
,,Щнiпростандартметрологiя" .rро результати реалiзацii вiдповiдних заходiв.

Результати оцiнки узагальнюIоться Уповноваженим у письмовому
звiтi, який BiH передае генеральному директору ЛП ,,Щнiпростандартметро-
ЛоГiя". Оцiнка проводиться за критерiями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умо ви lcoll фiдеll цi й llocTi irlформува II IIя УповrlоваiltеIIого
праtliвllиI(ами про фаlсти порушеIIь аIIтиlсорупцiйIIих вимог

1. I1рацiвникам ЛП ,,/{нiпростандартметро.lIогiя" гараI{тусться
кон(liдеrrцiйнiсть ik повiдомлень генеральному директору пiдприемства або
Уповноваженому про l]иявленi ознаки порушень АнтикорупцiйноТ програми,
КОрУпцiЙних чи поtз'язаних з корупцiсrо правопорушень в дiяльностi iнших
гrрацiвникiв пiдприемства та повiдомлень про факти пiдбурення працiвникiв
l{П ,,fiнiпростандартметрологiя" до вчинення корупцiйних чи пов'яза-них з
ltорупцi cio правопорушень.

2. llовiдо1\4лення про виявленi ознаки порушtень АнтикорупцiйноТ про-
грами, а також повiдомлення про факти пiдбурення працiвникiв /{П,,Щнiпро-
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СТаIIДаРТ\4еТРоЛоГiя" 7до вItинення корупцiЙних чи пов'язаtttах з корупtliеtо
правопоруtпе}Iь можуть буr,и здiйсненi в ycrril:i I{I4 tlисьп,tовiй (lopMi, за
/IопомогоIо каналiв зtз'ltзку, визI{ачених у АнтиlсоругrцiIiнiй програмi
(телефоном, елеI(тронI{оIо поrптою). Ilовiдtомлення таI(ож можу1ь
здiiiсrrlова,гиQr| працiвникаN4LI та посаllоtsI4ми особапци дiлових парr,нерiв
/.{ГI,,/{rr i пр о стаIIдартI\4 eтp оJI о гi я " .

3. Подаrrня завiдоп4о неправдIивих гrовiдомлень не допускас1ься.
4. ПовiДопlлення rrрацiвrrикiв дIIl,,f{нiпростандартметроrlогiя" npo

виявлеFIня ознак вLIинення корупцiйних чи пов'язаних з корупцiсrо
правопорушень можуть бути анонiмними.

AHoHiMHe повiдомлення про виявлення ознак вLIинення корупцiйних
чи пов'язаних з корупцiето rrравопорушеtll N4оже бути розглянуто лише у
випадку, коJIи FIаведена у ньоN4у iнсРорплацiя стосусться конкретного
працiвника /(l1 ,,/{нiпростан/Iартметрологiя" або лiлових rrартгIерiв пiдгlрlаем-
cTI]a та мiстить фаrстичrri данi, яlкi можуть бути перевiренi.

5. ПеРевiркУ iнформацiТ, викладеноТ в повiдомленнi, здiйснюс Уповно-
ваlсений, а якщо повiдомлення стосустьс я дiй самого Уповноваженого - пра-
цiвниtt, визначений генеральним директором /[II ,,Щнiпростандартметрологiя".

6. БУЛЬ-яrсi данi, що дають молсливiсть iдеr:тифiкувати особу, яка
повiдомила Уповноваженого про факти пiдбурення llo вчинеLIня rtорупцiй-
ного або пов'язаного з корупцiеtо правопорушення або про виrIвJIеннrI озFIак
порушеннЯ вимоГ АнтикорупцiйноТ програмИ, вчинення працiвниками чи
iltшими особами rсорупцiйних або пов'язаних з корупцiсrо правопорушень,
належать до Iсонфiденцiйнот iнформацii та охороняються згiдно з законом.

УповноваlсениЙ та особи, залученi ним llo перевiрrси виtсладеrrоТ у
ltовiдомленнi iнформацiТ, }Ie в правi ii розголошувати.

Х. ПРОrцеДУри захисту працiвllикiв, яlсi повiдомили iнформацilо
про корупrцiйlrе або пов'язаIIе з корупцiсю правопорушенIIя

1. Генеральгtиti директор лгI,,!нiпростаrIдартметрологiя" таlабо
уповltовахсений в межах своiх повноважень забезпечуIоть умови для захисту
осiб, якi надаtоть допомогу в запобiгагlнi, виявленнi та протидii корупцii в ЩtI
,,f{нiгtростандартметрологiя".

2. Iнформацi.яr про працiвника, який повiдомив про ознаки порушеr{ня
]]имог Антикоругrцiйrrот програми, виявJIення ознак корупцiйного або
пов'язанОго з коРупцiеrО правопоРушеннЯ (далi - виI(риВач), не N,Iоже бу.ги
розголошlена, KpiM випадкiв, встановлених законом.

з. Викривача*** не може бути звiльнено чи примушено до звiльнення,
притягнуто до дисциплiнарrrоТ вiдповiда.пьностi чи пiддано з боку керiвницт-
ва iншим негативним заходам впливу (переведення, атестацiя, змiна умов
працi, вiдмова в призначеннi I]a вищу посаду, скорочення заробiтнот пJIати
ТОЩО) абО Загрозi таких заходiв впливу у зв'язtсу з повiдомленням ним про
ПОРУШеННrr Вимог аI{тикорупцiйного законодавства таlабо вимог
АнтикорупцiйноТ програми.



l8
***,Законол,t \/краiнu "fIро запобizанtlя Ko1l1tttTlii'" вLtзнQчено lllep"uiH

g!!!SР!!В0'!g.:Яl< ОСОбtt, яка dобросовiсно lэовidолrляе про д4оэtслuвi факпlu корllпцiijццу
або пов'лtза|luх з лсорllпъliею правопоруu,lеllь, ittttLLtx поруLuень L|lэоео Закоrц,,. особu,
яt<а lmdae dопол,tоz)l в запобizсtltнi i проmudii' корупtlii; особu, яl{а за rtаявrtосmi
обrрlпtltlоваllоZо 1,1ерекоltаLtня, Ll,|o ilLфорл,лаlliя е docп,toBiprtoto, повidсlлtлstс: про
поруlllе|lllя BъtfuIoz L|bozo Заt<он1l iHtuoto особою,

4. У разi витоку rсонфiденцiйноi iнформацiТ про вLлкриваLIа
ГеНеРаJIЫ]ИЙ Директор fiI1 ,,/(нiпростаI]дартметрологiя", Уповлtоваlкений за
ЗаЯВОIО'ГакоГо працiвника або за власноrо iнiцiативою повинен невiдкладrто
В)ItИТИ Bcix заходiв для уникFIеFII{я настанI{я негативtIих наслiдкiв для
викривача, шов'язаFIих з таким розголошIенням.

5. Захоли /Iля захисту викривача визнаLIаIоться генеральFIим
/IИРекТоро]vI /IГI ,,/_{нiпростаI{дартметрологiя" clti.ltbtlo з Уповноваженим i
впровад(rttулотьсrl за умови письмовоТ згоди шрацiвника.

XI. ВрегулIоl}аIIIIя lсоllt|lлilс,гу irlTepeciB в 21iяльltостi
п ра цi BlI ll lci в fiП,,Щш iп роста IIда ртметрологiяО'

1. Працiвники ЩП,,!нiпростаIlдартметрологiя" зобов'язанi не пiзrлiше
насТУПного робочого дня з /{ати, Itоли дiзналися LIи повиннi були дiзнатися
Про наявнiсть у них реального LIи потенцiЙFIого консРлiкту iHTepeciB,
ПИСЬМоВо повiдомляти про tle свого безrrосере/Iнього tсерiвниtса, не вIlиняти
дiй та rrе приймати рiшеIJь в }мовах реаль}Iого коrлфлiкту iнтересiв ,га вжитI4
заходiв щодlо врегулювання реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB.

У разi виникнеЕII{я реаJIьного або шотенцiйного конфлiкту iHTepeciB у
ГеНеРаЛЬНоГО ДИректора ДrI ,,f{нiпростандартметрологiя" BiH llисьмово
гtовiдомляе про це Уповноваженого.

У разi виникнення реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у
Уповноваженого BiH письмово lтовiдомляс про це генерального директора.

2. Безпосереднiй керiвник особи протягом двох робочих днiв пiсля
отримаI]ня повiдIомлення про наявнiсть у пiдrrеглоТ Йому особи реального чи
потенЦiЙного конфлiкту iHTepeciB приймае рiшення про спосiб врегулIован}Iя
конфлiкту iHTepeciB, про що повiдомляс працiвника.

Безпосереднiй керiвник, якому стаJIо вiдомо про конфлiкт iHTepeciB у
пiдлеглого йому працiвниrса, зобов'язаний в)I(ити rrередбачених законом
заходiв для запобiгаrrня та врегуJrIовання конфлiкту irrTepeciB (у тому чис.тti у
разi самостiЙного виявлення наявного когrфлiкту iHTepeciB у пiдлеглоТ йому
особи без здiйснення нею вiдповiдного шовiдомлення),

З. Врегулrовання конфлiкту iHTepeciB здiйснtосться за лопомогою
одного з нижченаведених заходiв:

1) усунення працiвника вiд викоFIання завданFIя, вчинення дiй,
прийняття рiшентrя чи участi в його прийняттi;

2) встановлення лодаткового контролю за виItонанням t-lрацiвниltом
вiдllовiдrrого завдання, вLIиненням ним пев[rих дtiй.rи прийняття рiшень;
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3) обмеженFIя у доступi працiвника до певноТ irr(lормацiТ;
4) переглttду обсягу функцiональнI4х обов'язtсiв праrliвr{ика;
5) переведеннrI працiвIlика на irrrпy rrосаду;
6) звiльнеFII]я працiвника.
ГIорядок застосува}IнrI заходiв врегl,лIоваI]ня консРлirсту ir-rTepeciB та

i,iого особливост,i лля рiзнrах rсатегорii,i rrрацiвникiв /IП ,,/_[r,riпростаIJдар.I.-
метрологi я" Iзст,аIIовJIIоIоться Уп овноважениN{.

4. Рirrrення про врегуJrIовання rсонфлiкту iHTepeciB у 21iяльгlостi
генерального директора дцl ,,fdнiпростандартметрологiя" гtриймаетьсrI
уIIовноваженим органом угrравл iння пiдгrрисмства.

5. Працiвники дП,,/{нiпростандартметрологiя" п,tоlкуть самоотiйно
вжити заходiв щодо врегулIовання rсонсРлilсту iHTepeciB rrrляхом позбавJIеFIIIя
вiдповiдllого приватного iHTepecy з FIаданням tliдтверджуIочих докумеtлтiв
безпосеlэедньому tсерiвниlсу та Уповноваженому. Ilозбавлення llриватFIого
i нтересУ мае виIQIIоLIатИ будь-якУ мо>tсливi сть його приховуванFIя.

ХII. Поряllок tIадаtIIIя працiвниlсапл роз'ясIlень,га
коIIсультаrцiй УповllоважеIIим

1. При наявностi питань щодо тлумачення окремих поJIожень
Антиtсорупцiйнот програми генераJIьний директор, посадовi особи та iншi
працiвникИ дП ,,ЩнiпроС,гандартМетрологiЯ" можутЬ зверI{утися до
Уповноваженого за отриманням усного LIи письмового роз'ясненt-tя.

2. Суть зверненFIя щодо надання роз'ясненllя чи консультацii
викладаеться безпосередньо Уповноваженому (у визначенi Уповноваженим
днi та години особистого прийому) або шJIяхом наtIравлення на його iм'я
слуясбовот записки чи надiслання на його електронну адресу письмового
звернення у ловiльrriй формi.

З. Уповновахсений надае усне роз'яснення пiд час особистого rrрийому
або у письмовiй формi - не пiзнiше Hixc протягом десяти робочих днiв з д1-Iя
отримання запиту.

уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не
бiльше HiTt на десять робочих днiв, про що письмово iнформуе особу, яка
звернулась за роз'ясненням.

4. Якщо пiд час надання роз'ясttення Уповноважений виявить ознаки
порушення АнтикорупцiйноТ програми або ознаки вчинення корупцiйного
або пов'язаного з корупцiсIо правопорушення, BiH iнiцirос перед генеральним
директором питання проведення внутрiшнього розслiдування у порядку,
передбаченому роздiлом ХV АнтикорупцiйноТ програми.

хIп. Порядок проведення перiодичцого пiдвищення квалiфiкацiТ
працiвникiв у сферi запобiгання та виявлення корупцii в

/{П,,llн iп роста нда ртметрологiя''
1 . Пiдви щення квалi ф i кацii працi вниtсi в f[П,,/{н i гlростаI]дартметро-

JIогiя" у сферi запобiгання та виявлеr{ня корупrliТ здiйснюеться з MeToIo
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налаI{I{я базових знань з питаIIь антI4корупцiйного законодавства, пiдви-

щенця 1liвня виконання вимог АнтиIсорупцiйrrоТ програми, (lормуI]аFII]я

антикорупцiйrrоi культури, а також 1]ихова[IIlя [IетерtIимостi дцо rссlрупцiТ.

2. ПiдвищеIJIIя rсвалi(liкацii здiйсrrlосться вiдповiдrrо /Io затверлженого
генеральнI4м директоро\4 ДlГI ,,/f,нirrростаI{/Iартlr4етрологiя" тематиLIного
плану-графiка на кож}Iе гtiврi.rчя, який готусться Уповноважени\4.

Iliдвищенняr rсвалiфirсацii повиI]i{о передба.Iати як заходи /Iля Bcix
працiвникiв ДП ,,Щнiпростандартметрологiя", так i oKpeMi заходи для
генерального директора ДП,,Щнiпростандартметрологiя".

Тематика та сРорма заходiв (семiнари, лекцii, практикуми, ,Iренiнгtа,

вебiнари тоrцо) iз пiдвищення квалiфiкацiТ визначаIоться УповноважеI{им з

урахуванням:
1) пропозицiй генерального диреItтора, заступникiв генерального

лиректора, керiвниrсi в структурн их пiдроздiл iB ;

2) результатiв оцiнки впровадження заходiв Антикорупцiйноi
програми;

З) результатiв перiодичноi оцiнrси корупцiйних ризикiв у дiяльrrостi
ЩП,,Щнiпростандартметрологiя" ;

4) результатiв внутрiшнiх розслiдувань;
5) звiту Уповноваженого перед керiвництвом ЩП ,,Щнiпростандарт-

метрологiя".

3. Витрати часу на пiдвищення квалiфiкацiТ у сферi запобiгання та
виявлення rсорупцiТ складаIоть не менше 0,6 вiдсоткiв загального обсягу

робочого часу на пiврiччяr.
4. Облiк провелених заходiв iз пiдвищегtня rсвалiфiкацii у сферi

запобiгання та виявлення корупrдiТ, а також облirс присутнiх на заходах
здiйснтосться УповIJо]]аженим.

XIV. Застосува II tlя заходiв лисци пл irla prloi вiдповiдал bHocTi до
п рацiвltиlсiв, яlсi порушIуIоть положеII IIя Аll,гиtсоруп цiй поТ програм и

1. У разi наявностi iнформацiТ, що свiдчить про ознаки поруIпення
працiвниками вимог Антикорупцiйноi програми, здiйснtоються TaKi заходи:

1) призначасться у встановленому роздirIом XV АнтикорупцiйноТ
програми порядку внутрiшне розслiдування з MeToIo пiдтвердже}Iня L|И

спростування iнформацii про ймовiрне порушення;
2) за наявностi достатнiх гtiдстав за результатами внутрiшнього

розслiдування генеральгtий директор ЛП ,,ЩнiпростаI]дартметрологiя"
накладас дисциплiнарне стягнення вiдповiдно до закону.

2. Дисциплiнарнi стягнення накладаIо,гься керiвником на працiвникiв

ДП ,,f(нiпростандартметрологiя" вiдповiдно до норм законодавства про

працIо.
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ХV. ПорядоI( п роведеtI Itя BtIyTpi rп п ix розсл iдувд II Ir

1. )/ разi }IадIход}кення повiдоп,tлення або вияtвлення ознак поруIJ]ення
Антикорупцiйноi програмI4 шрацiвлtиком /{l1 ,,f{HiпростаII/{артметрологiя" або
оЗFIак вlIL{нення працiвтлlакоп,t пi2lприемства rсорупцiЙних або пов'rтзаних з
rСОРУпЦiеIо гtраВопоруп]е}Iь УповлtоваltсениЙ повiдоп,tляе про це геFIераJIьного
директора, slкиЙ вжI{вас заходliв, передбачених пунктом 2 цьоГо роздiлу.

У разi на/]ходження повiдомлеt{FIя або виявлення ознак поруLtIення
ВlIМог АнтикорупцirlноТ програми генеральFIиI\4 директороI\4 f{I1 ,,/{нiпрос.ган-
ДарТМеТроJIогiя" або ознак вLIинеFII{я корупцiЙного LIи гtов'язаного з
корупцiеlо правопоруrlrення УповноваrкениЙ повiломляе про LIe

УtIОВFIОВаlсениЙ орган управлirrrrя пiдlприемства, якиЙ вживае заходцiв,
rrередбачених пуtlктом 2 цього роздiлу.

У разi надходження повiдомлення або виявлення фаrстiв про вчиненIlя
Уповноваженим коруrrцiйного або пов'язаного з корупцiсrо гrравопорушення,
ПорУrПення вимог АнтиrсорупцiйноТ програми генерыtьt-tиi.i директорf,ГI
,,/]rriпростандартметрологiя" повiдомляс про це уповrIоважений орган ушрав-
лiння пiдприсмства i в}кивас заходiв, передбачених пунктом 2 цього роздiлу.

2. За УМоВ, передбачених пунктом 1 цього роздiлу, геrrеральний
ДИРеКТОР ЩП,,/]нiпростандартметрологiя" зобов'язаний вжити таких заходiв:

1) ПроТягом двадцяти днiв iнiцiювати проведення вну,грiпrrlього
розслiдуваFIня з N4eToIo пiдтверД}кення чI4 спростуВання iнформацiТ про
Ймовiрне порушення АнтикорупцiйноТ гrрограпди або корупцiйне чи пов'язане
з корупцiсю правопорушенr{я;

2) За реЗУЛьтатами проведення внутрiшнього розслiдування заатосува-
],и дисциплiнарне стягненI]я до винних осiб, якщо для цього е пiдстави;

З) За реЗУльтатами вrrутрiшнього розслiдуванFIя визнаrIити способи
усунення причин i наслiдкiв порушення, якщо таке маJIо мiсце, а також
забезпечити заходи щодо запобiгання таким дiям у майбутньому;

4) У РаЗi ВИявJIення ознак корупцiйного або шов'язаного з корупцiсrо
правопорушенtlя, за вчинення якого передбачено адмiнiстративFIу або
кримiнальну вiдгrовiдальнiсть, негайно iнформувати про це сt-tецiально
уповноважених суб'ектiв у сферi протидiТ корупцiТ.

3. ВНУТРiШНС розслiдування проводиться лиlJ]е у випадках, коли
ЕIадаFIа або виявлена iнформаrдiя стосуеться конкретних осiб та мiстить
(lактичнi данi, якi моя<уть бути перевiренi.

ВНУТРiШНе роЗслiдування призначаеться генеральним директором i
здiйснtоеться koMicieto. Порядок проведення внутрiшнiх розслiдувань, якi
здiйснтоtоться вiдповiдно до АнтикорупцiйноТ програми, затверджусться
генеральним диреItтором.

[о складУ KoMiciT обов'язково включаеться Уповноважений, за
винятком випадкiв, коли розслiдуванFIя призначасться за наслiдками
виявлення фактiв чи отримання iнформацiт про вчинення Ушовноваженим
корупцiйного або пов'язаного з корупцiсrо правопорушення, порушення
вимог Антикорупцiйноi програми.
СтроК проведеНня розслiдуваннЯ не повиНен перевИЩувати тридцяти днiв.
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Матерiали проведе}Iих внутрiшнiх розслiдувань зберiгаються в apxiBi
Уповноваженого не MeHIlIe 5 porciB.

У разi якtцо за резуJIьта,tами внутрiпrttього ро:зслiдуваI{ня на
Уповноваженого накJIадасться дисциплiнарне стяг}Iення, llpo це письмово
повiдомляеться Нацiональне агеIlтство :] tIитань запобiгання корупrдiТ у
лводенниr1 строк з дати його накJIаIIення.

XVI. Порядцоl( вIIесеIIIlя змilt до АнтиlсоруrrrцiйrlоТ програми

1 . Генеральний диреItтор /{I1,,Щнiпростандартi\,Iетрологiя" забезгrечус
органiзацiю механiзмiв зворотного зв'язку та iHrпi BHyTpirrrHi процеси, спря-
пцованi на пiдтримку та постiйне вдосконалення АнтиlсорупцiйноТ програми.

2. Змiст АнтикорупцiйноТ програми може бути llереглянутий за

результатами:
1) звiту про оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi гriдприеN4ства;
2) здiйсt-tення нагJIяду i tсонтролlо за дотриманням АнтикорупцiйноI
програми, а такох( оцirrки результатiв здiйснення передбачених tлею заходiв;
З) аналiзу шрактики виконання Уповноваженим своТх посадових обов'язкiв;

4) проведенFIя Уповноваженим анкетування, обговорення та
консультацiй iз працiвниками, керiвництвом /{ГI,,Щнiпростандартметроло-
гiя", атакож з дiловими партI-Iерами /{П ,,Щнiпростандартметрологiя" щодIо

удосконалення АнтикорупцiйноТ програми.
З. Iнiцiатором внесення змiн до Антикорупцiйноi програми мо)ке бути

Уповноважений, а також tсерiвництво LIи працiвrrики пiдприсмства.
4. Пропозицii щодо вI{есення змiн до АнтикорупцiйноТ програми пода-

Iоться Уповноваженому, який ik вивчае та систематизуе. Раз на piK Уповнова-
жений надас генеральному директору /IГI ,,/]нiпростандартметро-.ltогiя"
узагальнення пропозицiй щодо внесення змiн до АнтикорупцiйноТ програми,
якi надiйшли, та надае своТ рекомендацiТ щодо Тх врахування або вiдхилення.

5 . Генеральний директор f{П,,f{нiпростандартметрологiя", отримавши
вiд Уповноваженого узагальнення пропозицiй щодо внесення змiн до
АнтикорупцiйноТ програми, iнirдiюс проведення ik вiдкритого обговорення
трудовим колективом.

У випадках, коли Уповноваrкений наполягае r{a TepMiHoBoMy BHeceHHi
певtIих змiгl до Антикорупцiйноi програми, генеральний директор ДП
,,f(нiпростандартметрологiя" у найкоротший строк, аJIе не пiзнiше 10 днiв з
дати надходжеFIня таких пропозицiй, iнiцiюе проведення вiдповiдного
обговорення.

б. У результатi схвалення пропозицiй rrрацiвниками (трудовим
колективом) fiП,,Щнiпростандартметрологiя" генеральний директор своТм

наказом затверджуе вiдповiднi змiни до АнтикорупцiйноТ програми, якi с iT

невiд'смною частиноIо.


