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ДОДАТОК 115

ПРЕАМБУЛА
Антикорупцшною програмою ДП

У КР АВТОР АЗ

(дал1 - Програма)

проголошуеться принцип нульово! толерантност1 до будь-яких прояв1в корупци,

ршучють вживати ВС1Х законних заход1в щодо запобшання, виявлення та протидп
корупцп та пов'язаним з нею д1ям (практикам) та очжування вщ пращвниюв
дотримання зазначеного принципу у свош Д1яльност1, а також у вщносинах 13
юйентами, дшовими партнерами та контрагентами Доч1рнього П1дприемства
УКРАВТОГАЗ Нацюнально! акщонерноТ компанп "Нафтогаз Украши" (дал1 Пщприемство), а також з органами державно! влади та М1сцевого самоврядування.

1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Ця Програма визначае основы принципи, цш та завдання щодо протидп

корупцп на Пщприемств1, учасник1в заход1в протидн корупци, Тх завдання, функцп,
повноваження та В1дпов1дальн1сть, у тому числ1 у в!дносинах 13 тре^ми особами,
включаючи ф1зичних, юридичних ос1б, органи державно^ влади та м1сцевого
самоврядування, !х посадових та службових ос1б, а також представник1в Пщприемства.

1.2.Програма визначае управл1нськ1 та оргашзацшш засади запоб1гання проявам
корупцп, надае опис антикорупцШних заход1в, а також заход1в м1н1м1зац11 та усунення
наслцдов корупц^них дШ. Програма е ключовим елементом протидп корупцп разом з
1ншими пов'язаними документами та процедурами, створеними для ефективного

управлшня корупцшними ризиками на Пщ^риемствй
1.3.Вщповщальними за виконання (реал1зац1ю) Програми в межах свое!
компетенци е:

1)засновник Пщприемства;
2)директор Пщприемства;
3)Уповноважений;
4)шип Пращвники.
1.4.Програма розм1щуеться у вшьному достуш на оф1ц1йному веб-сайт1
Пщприемства.

1.5.Пщприемство заявляе про неприйняття корупцп, вИае та заохочуе до

дотримання принцишв та вимог ще! Програми ус1ма своши Контрагентами та шшими
особами, а також сприяе пщвищенню р1вня антикорупц1йно1 культури серед
Пращвниюв.
!
1.6.Програма е обов'язковою для виконання ус1ма Пращвниками Пщприемства.
I
I

1.7.Загальш принципи та заборони, передбачен1 положениями ще! Програми,
поширюються на ос1б, як1 виконують роботу або надають послуги для Пщприемства за
договором, в установленому порядку представляють п штереси за умови, що це
передбачено укладеним гз ними договором, шшим документом, який надшяе правами
представництва.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
2.1. Меток) Програми е забезпечення вщповщносН д1яльност1 Пщприемства
вимогам антикорупц1Йного законодавства Украши, вщповщним нормам м1жнародного

права з питань протидп корупцп, а також м1жнароднш практищ та стандартам щодо
протидп корупцп, в тому числ1, але не обмежуючись, у вщповщних випадках:
Конвенцп з боротьби з шдкупом посадових ошб шоземних держав у раз! проведения
м1жнародних дшових операцш Оргашзацп економ^чного сшвробггництва та розвитку
(ОЕСР); Федерального закону США Про корупщю за кордоном; Акта про боротьбу з
хабарництвом Сполученого корол1вства Велико^' Британп та Швшчно!1рландп.
2.2.Протид1я корупцп полягае у д1яльнооп оргашв Пщприемства та Пращвниюв
у межах свое! компетенцп щодо:
а)профшактики корупцй" - запобшання корупцп, у тому числ1 виявлення та
усунення причин корупцп;
б)боротьби Ь корупщею - виявлення, припинення, розкриття та розслщування
Корупцшних Д1Й;
в)мш1М1защ! та лшвщацп наслщюв Корупцшних д1й.
2.3.Основними завданнями системи протидп корупщ! в Пщприемства е:
•створення ефективних мехашзм1В, процедур, контрольних та шших
заход1в, спрямованих на протщцю корупцп;
•формування у Прац1вник1В нетерпимост! до корупцшно! повед1нки;
•формування у Пращвниив та и Контрагент1в единого розумшня
приццип1В антикорупц1йно! стратег!! П1дприемства;
•мш1М1защя ризик1в залучення та !Т сшвробИниюв до корупц1Йно!
Д1ЯЛЬНОСТ1;
•належне 1нформування орган1в Пщприемства про стан боротьби 13
корупц1ею та виконання Програми.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМШ1В ТА ПОНЯТЬ
Близьш особи - особи, як1 спшьно проживають, пов'язаш спшьним побутом 1

мають взаемш права та обов'язки (окр1м ос1б, взаемн1 права та обов'язки яких не мають
характеру амейних), у тому числ1 особи, як1 сшльно проживають, але не перебувають у
шлюбц а також -; незалежно вщ зазначених умов - чолов1к, дружина, батько, мати,

В1тчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рщний брат, рщний сестра, дщ, баба,
прадщ, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невютка, тесть, теща, свекор,

свекруха, усиновлювач чи усиновлений, ошкун або П1клувальник, особа, яка перебувае
шд оп^кою чи шклуванням;
Контрагент - особа, з якою на Пщприемств1 1снують або плануються догов1рш
вщносини або вщйосини представництва;
Корупц1йна д1я - Д1яння (д1я або безд1яльн1сть), що визначене пунктом 4.2 ще!
Програми та вважаеться забороненим для Прац1вника та Представника у зв'язку 13
виконанням ним (нею) посадових, представницьких повноважень;
Корупцшний ризик - ризик вчинення Корупцшних дщ;
Неправом1рна вигода - грошов11 кошти або шше майно, переваги, пшьги,
послуги, нематер1аЛьш активи, будь-як1 1НЩ1 вигоди нематер1ального чи не грошового

характеру, яю об1цяють, пропонують, надають або одержують без законних на те
шдстав;
Потенщйний конфл1кт штерес1в - наявшсть у особи приватного 1нтересу в
сферц в ЯК1Й вона циконуе сво! посадов1 або представницьк1 повноваження, що може
вплинути на об'ективнють або неупередженкть прийняття нею ршень або на вчинення
чи невчинення Д1Й у ход1 виконання зазнач^них иовноважень;
Приватний 1нтерес - будь-який майновий або немайновий 1нтерес особи, у
тому числ1 зумовлений особистими, амейними, дружн1ми чи 1ншими непрофесшними
стосунками з ф1зинними чи юридичними, особами, у тому числ! т\, що виникають у

5
зв'язку з членством або д1яльшстю в громадсысих, полНичних, релшшних чи шших
оргашзащях;
Подарунок - грошов1 кошти або шше майно, переваги, шльги, послуги,

нематер1альн1 активи, яю надають/одержують безоплатно або за цшою, нижче
мЫмально!" ринково!'. Граничт обсяги Подарунюв встановлюються Кодексом
корпоративно!" етики Пщприемства;
Дшова гостиншсть - оргашзащя або участь як запрошеного в представницьких
заходах (наприклад, вщвщування ресторашв, дегустащй напоТв, спортивних або
музичних заход1в^ 1 т.д.). Граничш обсяги Дшово!" гостинносА не можуть перевищувати
граничних обсяпв, що встан влен! Кодексом корпоративно!" етики Шдприемства для
Подарунюв;
Представник - ос ба, що не перебувае у трудових вщносинах 13
Шдприемствосм,: але в уст
новленому порядку уповноважена на представництво
штереюв Пщприемства;
Пропозищя - вислов

ювання Прац1вников1 нам1ру про надання Неправом1рноТ
вигоди;
Пращвник - ф1зи] на особа, що уклала з Пщприемством трудовий
догов1р/контракт I або шшик
цив1льно-правовий догов1р, що передбачае особисте
виконання певно!" функцй за г лату;
Реальний ^онфл^кт 1терес1в - суперечн1сть м1ж Приватним штересом особи
та и посадовими або предст^ ницькими повноваженнями, що впливае на об'ектившсть
або неупереджешсрть прийня1 гя нею р1шень, або на вчинення чи невчинення дш пщ час
виконання зазначених повнов зжень;
Уповноважений -

особа, вщповщальна за реал1зац1ю антикорупц^йно!"
програми- Кер1вник антикор) зц1йно!" програми.

4. ВИЗНДЧЕННЯ ^ОРУПЦШНИХ ДШ. ОБОВ'ЯЗОК ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
4.1. Пращв^ики зобов') занк
не вчиняти Корупцшш дй";
утри|иуватися в щ поведшки, яка може бути розцшена як готовн1сть
вчинити Корупг 1ЙН1 дп;
нев1дкладно
вважати, що

ш формувати Уповноваженого про наявнють пщстав
се бути вчинена Корупцшна д1я;

невцрсладно 1ншормувати Уповноваженого про пщозру щодо вчинення
Корупцшних Д1И шшим Пращвником або Пред ставником;
•неухильно до; ержуватися вимог Кодексу корпоративно!"
засновника Шдп иемства;
•виконувати шип обов'язки, передбачен! Програмою.

етики

4.2. Корупцшними д1ям \ вважаються таю дн:
•пропозищя Прап 1внику або Представнику надати йому (Тй) або на його
("п") вимогу - трет й особ1 Неправом1рну вигоду;
•надання Неправ м1рно!" вигоди за вчинення або невчинення Пращвником
або Представни сом будь-яких дш з використанням становища, яке
вш/вона займае
Пщприемств!, в штересах того, хто пропонуе, общяе
або надае таку в году, або в ^нтересах третьоТ особи;
•прийняття прог зицй' або отримання Прац1вником або Представником
Неправом1рно1 в згоди, а також прохання надати таку вигоду для себе або
третьо!" особи за зчинення або невчинення будь-яких дш з використанням
становища, яке зш/вона займае на Пщприемств^ в штересах того, хто

: пропонуе, общяе або надае Неправомпрну вигоду, або в штересах третьей'
особи;
•зловживання повноваженнями, тобто навмисне, з метою отримання

Неправом^рно! вигоди для себе або шших ос^б використання
Пращвником сво1Х повноважень на Шдприемствц якщо це завдало
1СТОТНО1 шкоди охоронюваним законом штересам Шдприемству, правам
або штересам Контрагент^в;
•пропозищя або надання Неправом1рноУ вигоди особ!, уповноваженш на
викрнання функцш держави, або на ГУ вимогу - шшш особ1 Пращвником
або: Представником безпосередньо або через шших ошб у зв'язку 13
виконанням посадових, представницьких повноважень на Пщприемствц
•прийняття пропозищУ або отримання Неправом^рноУ вигоди Пращвником
або Представником для себе або третьоУ особи за вплив на ухвалення
р1шення особою, уповноваженою на виконання функцш держави, або
Пропозищя здшенити вплив за надання тако'У вигоди;
•привласнення, розтрата або заволодшня майном Пщприемства, шляхом
зловживання Пращвником або Представником сво'Уми посадовими,
представницькими повноваженнями;
•викрадення, привласнення, вимагання офщшних докумешпв, штамп1в або
печаток або заволодшня ними шляхом шахрайства або зловживання
Пращвником або Представником сво'Уми посадовими, представницькими
повноваженнями, а також Ух

умисне

знищення, ушкодження або

приховування, вчинення таких же дш щодо приватних докумен^е, яю
збер^аються на Пщприемствц вчинене 13 корисних мотив1в або в шших
особистих ^нтересах;
•шцн| Д11, як! вчиняються Прац1вником або Представником та е
забороненими для нього (не'У) вщповщно до законодавства УкраУни у
сфеП1 протидй" корупщУ.
4.3. Для Ц1лей Ц1еУ Программ Корупц1Йними е дп, зазначен1 в пунк^ 4.2 ц1еУ
Програми та вчинбш:
•безпосередньо або опосередковано;
•особисто або 13 залученням/допомогою трет1х ос1б;
•незалежно вщ мети, включаючи спрощення адм1н1стративних та шших
процедур, забезпечення конкурентних та шших переваг, що пов'язаш 13
Кор^пщйними Д1ями;
•у будь-якш форм1, у тому числ! у форм! отримання/надання грошових
кошт1в, цшностей, 1ншого майна або послуг майнового/немайнового
характеру, шших майнових прав.

5. ОСНОВШ ЗАХОДИ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ 3 ПРОФ1ЛАКТИКИ ТА
ПРОТИД11 КОРУПЦН
Для ефективного виявлення, оц1нки та мш1М1защУ ризиюв вчинення Корупц1Йних
дш на Пщприемстц! зд!Йснюються так! антикорупцшш заходи:
1) нормативне врегулювання:
•установления правил контролю представницьких витрат, дарування та
отри^ания Подарунк1в у рамках виконання посадових, представницьких
повноважень;
•установления порядку врегулювання та запобшання конфл^кту 1нтерес1в;

•уключення положень щодо обов'язкового дотримання Програми до
посадових шструкцш, трудових договор1в (контракта) з Пращвниками,
до йравил внутр1шнього розпорядку Шдприемства;
•включения антикорупцшних застережень до договор1в, стороною яких е
або! плануе бути Шдприемство, окр1м договор1в, типову форму яких
затверджено в установленому порядку;
•розроблення шших стандарта та процедур щодо запобшання корупщУ;
2)проведения антикорупщйних процедур:
•введения та функщонування засоб1в шформування Пращвниками про
щдозри вчинення КорупцШних дш або будь-яю випадки звернення до
Пращвниюв з метою схилити Ух до вчинення Корупцшних дш;
•забезпечення таемнищшформування про вчинення або шдозру вчинення
Корупцшних дш;
•! введения

процедури

шформування

Пращвниками

про

конфл1кти

штереав;
•управл1ння конфл1ктом 1нтерес1в вцщовщно до Пол1тики з цитань
вретулювання конфл^кту 1нтерес1в;
•мон!торинг Д1яльност1 Прац1вник1в, роботи функц1й та б1знес-процес1в,
що несуть суттев1 ризики вчинення Корупцшних дш;
•впрфвадження процедури оцшки, анал1зу та в1дбору Контрагента на
предмет наявнос^ Корупц1Йних ризиюв;
•обмеження щодо пщтримки Шдприемством пол1тичних парт1Й;
•анаЛ13 проекта внутрташх документ1в та договор1в (контракта, угод) з
метрю оцшки Корупцшних ризиюв;
•проведения постшно'Г
Шдприемства;

оцшки

Корупцшних ризиюв у Д1яльносп

•здшснення нагляду 1 контролю за дотриманням Програми;
3)навчання т^ шформування Пращвниюв:
•вступний шструктаж для нових пращвниюв щодо змюту Програми;
•ознакомления щд особистий П1дпис Прац1вник1в з Програмою та зм1нами,
що вносяться до не'1, зг1дно Додатку 1 до Програми;
•навчання Пращвниюв щодо основних вимог ще'Г Програми та шших
аспекта у сфер1 протидп корупцп, проведения тестувань;
•надання консультац1Й з питань застосування норм Програми;
4)забезпечення регулярного контролю за дотриманням вимог внутрташх
докуменДв Шдприемством щодо протидп корупцн;
5)впровадження системи заохочення антикорупц1Йно1 швдативи Прац^вниюв;
6)реагування| на виявлеш факти вчинення Корупц^йних Д1Й, притягнення до
ВЩПОВЩаЛЬНОСТ! ПраЦ1ВНИК1В, ЯК1 IX ВЧИНИЛИ.

5.1. Шформування про Корупщйш дй
5.1.1. Прац1вники та Представники зобов'язаш повщомляти Уповноваженого
та/або Трупу комплаенсу через корпоративну електронну пошту, Лшда дов1ри або 1НШ1
захищеш канали зв'язку про:
•будюяю випадки звернення до них з метою схилення Ух до вчинення
Корупцшних дш; !
•появу обгрунтованоУ п1дозри про вчинення
ПраЦ1Вниками, Контрагентами або Представниками.

Корупцшних ', дш

5.1,2.; Уповноважений та Група комплаенсу зобов'язаш не розголошувати будьяк1 дат, що дають можливють, щентифшувати особу, яка повщомила про факти
шдбурення до вчинення Корупщйно!' дй" або про виявлення ознак порушення вимог
Программ, вчинення Пращвниками чи шшими особами Корупцшних дш. Цей обов'язок
поширюеться також на ошб, яким ця шформащя стала вщома.
5.1.3. ПорЯдок шформування про Корупцшш дп, умови конфщенщйност! та
захисту передбачаються окремими внутршшми документами Пщприемства.
5.1.4.Забороняеться надавати завщомо неправдив! повщомлення.

5.1.5.Повщомлення Пращвни^в про шдозру вчинення Корупцшних дш можуть
бути аношмнимщ Таке аношмна повщомлення шдлягае розгляду лише у раз1, якщо
наведена у ньому 1нформац!я сТосуеться конкретного Пра1цвника, Контрагента або
Представника та л^стить фактичн^ дан1, яю можуть бути перев!рен1.
5.1.6.

Перев1рку

чнформацп,

викладено!'

в

повщомленн1,

здшснюе

Уповноважений, |а якщо иов1домлення стосуеться дш самого Уповноваженого —

визначена директ^ром Пщприемства особа.
5.1.7. Уповноважений веде систематизований облш повщомлень, що надшшли

В1д Пращвниюв ^а Представник!в вщповщно до пщп.5.1.1. Уповноважений гащюе
проведения перев!рки !нформацп, що м1ститься у таких повщомленнях, у раз1 наявност1
пщстав для проведения тако!" |перев1рки. Про результати проведених перев1рок
формуе кер1вництво Пщприемства.

Уповноважений [ь.

5.1.8. Якщэ Пращвник завчасно повщомив про ймов1рний факт вчинення
Корупц1йно1 дп або якщо |В1Н свщомо вщмовився брати у н^й участь, до такого
Пращвника не можуть бути:застоеоваш будь-як1 утиски або дисципл1нарн! стягнення,
пов'язаш 13 вчиненням Ц1е1 КорупцшноУ дп.
5.1.9. До

Прац1вни1(:а не можуть бути застосоваш будь-як1 утиски або

дисциплшарш стярнення, якщо иого повщомлення не стало шдставою для проведения
перев1рки.

5.2. Антик6рупц1Й1н Ваходи при взаемодп з Контрагентами
5.2.1. Пщприемство прагне вести б1знес з тими дшовими партнерами, як1 мають
бездоганну Д^лову репутац11р, займаються законною пщприемницькою Д1яльн!стю, е
благонад1Йними партнерами) та взаемод1я з якими не несе юридичних, фшансових,
репутац1Йних ризи^в для Пцщриемства.
5.2.2. Дотримуючись вимог законодавства Украши та сво!'х внутр!шн1х
докуме^пв, Пщприемство зметою вивчення Контрагента мае право витребувати, а
Контрагент зобов'язаний найати необхщну шформащю, включаючи в1домост! щодо
свого кшцевого |бенеф1ц!арного I власника (контролера), структури власносН та
пов'язаних ос^б, а [гакож 1нш|у !нформац1Ю, зазначену в опитувальнику, форма та зм1ст
якого затверджуеться наказом Пщприемства.

5.2.3. Пщщриемство зц1Йснюе вивчення КонтрагенДв в!дпов1дно до внутршшх
докуменДв, , до моменту укладення будь-яких договор1в, контрак^в, угод з ними.

5.2.4. Пщроздти Пщприе^ства, що е шщаторами укладання договор1в 13
Контрагентами, зобов'язан! докладати розумних зусиль до м!шм!зацп ризику

встановленйя дшрвих вщносин 13 Контрагентами, яю можуть бути зад1ян1 в корупцп. У
зв'язку з ним вщповщальш Пращвники у раз1 встановлення дшових вщносин 13
Контрагентами:
•; анал1зують репутащю Контрагента на предмет толерантносп до
^ корупцп,

у

тому

числ1

наявност1

у

Контрагента

Програми

антикорупцшних процедур, аналопчно!" цш, а також перев1ряють
документи на вщпорщшсть вимогам чинного законодавства;
шформують Контрагента до встановлення дшових вщносин про
принципи та вимоги Шдприемства у сфер1 протидй корупцп, яю
встановлеш в щй Програмц
ураховують готовнють (чи в1дмову) Контрагент1в дотримуватися
принцишв 1 вимог Шдприемства, засновника Шдприемства та
законодавства Украши у сфер1 протид11 корупц^, а також сприяти
запоб^ганню Корупц,1Йним Д1ям.

5.2.5.^ У рамках чинного | законодавства Шдприемство мае право вщмовити
Контрагенту у встановленш договфних або дшових вщносин у раз! якщо ним:
•\ не було надано запо^нений Опитувальник;
I

'

•' надано у заповненоМу Опитувальнику шформащю, яка е недостов1рною
, або неповною,| що дае обгрунтован1
блах1онад!йност! такого Контрагента.

шдстави

сумн1ватися

у

5.2.6. У рамках чинного законодавства Шдприемство мае право вщмовити

Контрагенту у встановленш вщносин у раз1 наявност1 обгрунтованих сумн1В1в щодо
бездоганност! його дшово!" репутащ!!, що призводить до Корупцшних ризик1в.

5.3. Конфл кт штересщ
5.3.1. Наявн1сть реального або потенцшного Конфл 1кту штерешв е загрозою для
репутацп Шдприемства.
5.3.2. Вс1 Прац1вники з метою запобщання та врегулювання конфл1кту штереав
зобов'язан!:
•докладати розумних зусиль щодо недопущения виникнення конфл1кту
штере^в;|
•пов14юмляти не шзшше наступного робочого дня з моменту, коли
ПрагЦвник Д1знався про наявшсть у нього Реального або Потенцшного
конфлшту штерес1в, свого безпосереднього кер1вника, Уповноваженого
та Крупу комплаенсу про виникнення Потенцшного або Реального
конфлшту штерешв;
^не вчиняти Д1Й та не приймати р1шень в умовах Реального конфлшту
штереав;
вживати доступни^с заход1в для
Потенщйного конфл1кту 1нтерес1в.

врегулювання

Реального

або

5.3.3. У раз наявност! СУМН1В1В щодо юнування конфл1кту 1нтерес!в Прац1вник
звертаеться за роз'ясненнями до Уповноваженого.

5.3.4. ^посрби врегулювайня конфл1кту 1нтерес!в передбачаються окремими
внутрташми документами Шдпри^мства. У ситуацп Реального конфл1кту 1нтерес!в у
Пращвника, у раз1 Неможливост1 уфунення зазначеного конфл1кту 1нтерес!в доступними
способами, прюритет мають гнтерери Пщприемства.
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5.4. Шдвищення антикорупцшноУ культури Пращвнишв
5.4.^ Пщприемство сприяе пщвищенню р1вня антикорупщйно!' культури своГх
Пращвниюв шляхбм !'х шформування та систематичного навчання з метою шдтримки
р1вня об1знаност1| в питаниях застосування Програми, а також оволодшня ними
способами! } прийомами практичного застосування Програми. 3 щею метою
Пщприемство вживае, зокрема, таких заход1в:
^ | проведения спещшпзованих навчань не рщше шж один раз на рш;
публ1кац1я Програми на внутршньому портал! Пщприемства;
ознайомлення з Програмою нових Прац!вник1в;
розсилання через Корпоративну електронну пошту шформацп щодо
запобшання Корупц1Йним Д1ям.
5.4.?. Факти порушень Прай!вниками вимог ще'Г Програми е визначальними пщ
час вир1шення питания щодо переведения таких Пращвниюв на випц посади.
5.5. Ьвдивщуальне консул^тування з питань застосування Програми
5.5.}. Уповноважений надае Прац1вникам консультацй" з питань застосування

Програми,; а тако^к заохочуе Прац1вник1в звертатися до нього за консультац1ею в
сп1рних питаниях.

5.5.2. Звернфння за консуль^ац1ею здшснюються через корпоративну електронну
пошту, Лшда дов1ри або безпосерецньо до Уповноваженого.
5.6. Оцшка Корупцшних ризик1в та пов'язаних з ними порушень
5.6.1. Метрю оц1нки Корупщйних ризиюв е визначення функцш, посад
(виходячи 13 обсягу повноважень), б1знес-процес1в, вид1в д1яльност1, пщ час зд1йснення
яких юнуе Ймов1рр1сть настання Корупц1йних ризик1в, та передбачуваних негативних
наслщюв для Шдприемствь
5.6.?. Оц1нка Корупц1йних ризик1в здшснюеться Уповноваженим вщповщно до
внутр1шн1х докуменНв Пщприемства на регулярн1й основй
5.6.31. За результатами ; оц1нки Корупц1йних ризик1в Уповноваженим
розробляються за^оди з управлшня Корупц1йними ризиками, що включають дп,
спрямован1 на м1Н1М1зац1ю ризиюв, 13 визначенням терм1н1в реал1зацп, а також
пропозицш щодо вщповщальних виконавщв.
5.6.4^ Упов^оважений зд1йснюе контроль за реал1защею заход1в з управл1ння
Корупщйними риз^ками та шформуе кер1вництво Пщприемства про результати.

6. ПРАВОВИЙ СТАТУС УПОВНОВАЖЕНОГО
6.1.
3 метою реал1зацп ще"1 Програми на Пщприемств! призначаеться
Уповноважений. Ургавноважений е Прац^вником Пщприемства та д1е у склад1 Групи
комплаенсу! П1дприемства, статуЬ яко!" визначаеться вщпов^дно до внутр1шн1х
документ1в Пщприемства.

6.2. У раз1 виникнення обст^вин несум1сност1 займано!" посади Уповноважений
зобов'язаний негайно повщомити про це засновника Пщприемства та Директора
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ГОдприемства*- з поданням у дводенний строк з дня виникнення таких обставин заяви
про роз!рвання трудового договору за власною швдативою.
6.3. Уповноважений у своШ Д1яльност1 е незалежним. Уповноважений реал13уе
сво'1 права тобов'язки безпосередньо. До виконання свогх функщй Уповноважений
може залучаГи шщих Пращвнимр (за згодою Гх кер^вниюв). Втручання у Д1яльшсть
Уповноваженого з боку засновника ГОдприемства, Пращвниюв, Представниюв,
Контраген^а, а (гакож шших ос1б поза межами Тх повноважень, передбачених
законодавством, \ статутом, р^еннями оргашв управлшня або внутршшми
документами Пщприемства, забороняеться.
бАДаборойяеться покладсння на Уповноваженого обов'язюв, що обмежують
виконання ним сво1х повноважень

за Програмою.

6.5. На Уповноваженого покладено виконання таких завдань та функщй:
щдготовка, забезпечсння реал1зацп та контроль за здшсненням заход1в
щодф запобщання, протидп 1 виявлення корупцп на ГОдприемствц
монНоринг та контроль за виконанням Програми;
анал^з ефективносН ^[рограми;
щдг^товка та надання звНу про стан виконання Програми директору у
встановленому порядку не рщше шж один раз на рш;
постШна оцшка Корупцшних ризшав у д1яльност1;
формування \ ведения:
о реестру корупщйних шциденКв;
о реестру цроведених перев1рок та внутр1шшх розслщувань щодо
виконання Програми;
о реестру повщомлень про конфлшт штерес^в, порушення вимог
Програми та Кодексу корпоративно'1 етики;
4 оргащзащя та участь у заходах антикорупцшно1 перев1рки Контрагенпв;
4

провфдення вступного шструктажу для нових прац1вник1в щодо змюту

Програми;

[

•ознайомлення П1Д особистий П1дпис Прац1вниюв з Програмою та змшами,
що вносяться до неТ, згщно Додатку 1 до Програми;
•навчання Пращвншав щодо основних вимог ц1е'1 Програми та шших
аспе1Спв у сфер! протидп корупцК, проведения тестувань;
•нада^ня консультац1й з питань застосування норм Програми
•надання роз'яснень та консультацш з питань застосуванням Програми;
•нала^одження сП1впращ з органами державно'1 влади, органами мюцевого

самойрядування, неурядовими та м1жнародними оргашзащями з питань
запо^1гання корупц11;
•оргащзащя проведения заход1в з шдвищення квал1ф1кацй Прац1вник1в з
питаць, пов'язаних 13|запоб1ганням корупц!!;
взаем|од1я 1 координащя Д1яльност1 орган1в, п1дрозд1л1в та Пращвниюв
щодо! пщготовки, забезпечення реал1зацп та контролю за здшсненням
заход^в щодо реал!зацп Програми;
вжиття заход1в щодо ^нформацшного захисту ос1б, як1 повщомляють про
вчин^ння Корупц1йних Д1Й;
шип завдання, передбачен! чинним законодавством, Програмою та
внутр!шшми докумен^ами ГОдприемства.
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6.6.

УПовноважений для виконання покладених на нього завдань та функцш мае

право:
отримувати В1Д Пращвншав письмов1 та усш пояснения з питань, що
стосуються покладених на нього функцш;
отримувати в!д оргашв та шдроздшв Шдприемства шформащю та
матер1али (копи" ф!нансових, бухгалтерських та юридичних докумен^е,
ВНутр1ШНЬО1 ПереПИСКИ) СТОСОВНО Д1ЯЛЬНОСТ1 ПщпрИСМСТВа, В ТОМу ЧИСЛ1
документа, ям стосуються проведения (або учасН) у закушвлях товар1в,
роб^ або послуг тоню;
отримувати доступ до оригшал1в документа, копи яких йому було
передано. У раз1 н! едоцшьност1 виготовлення значно!" кшькост! кошй

документа, Уповнрваженому за ршенням кер1вника органу або
шдроздшу Шдприе^^ства можуть передаватися орипнали вщповщних
документа, як1 пщЛягають поверненню ним протягом 3 робочих дшв з
моменту

завершения

вжиття

ним

заходу,

для

якого

вони

витребовувалися;
отримувати проекти фшансових, внутр1шн1х документ1в, договор1в
(контракт1В, угод) Для проведения Гх перев1рки на предмет наявнооп
Корупц1йних ризик1й;
Мщювати перев1рки та внутр1шн1 розсл1дування щодо виконання
ПроГрами, як! провоДяться вщповщно до затвердженого порядку;
отримувати доступ до складських примщень та виробничих прим1щень
Шдприемства;!:
отримувати доступ до наявних у Шдприемств! електронних засоб1в
збер^гання 1 обробки даних та, у раз! необхщностц вимагати оформления
вщповщних даних н^ паперовому носи;
1Н1ЩЮвати надсилання (подання) запита до оргашв державно1 влади,
оргашв мюцевого самоврядування, пщприемств, установ, оргашзацш вс1х
форг^ власноста для; отримання вщ них 1нформацн та матер1ал1в, що
стосуються сфери вщповщальност1 Уповноваженого;
ш^щювати питания про притягнення Пращвниюв до вщповщальност1, в

тому числ1 зв1льнення 13 займаних посад за вчинення Корупцшних Д1Й;
брати участь у засщаннях колепальних оргашв, на яких розглядаються
питания закушвельно!' д1яльност1, спонсорських та благод1Йних проекта;
братй участь ^ погодженн1 платеж1в та витрат у рамках процедури
контролю Подаруншв та представницьких витрат (наприклад, при
перещщенш встановлених Л1мтв тощо);
зд1Йснювати 1НШ1 права, передбачеш законодавством, Програмою та
внутб1шн1ми документами Шдприемства.
6.7. Уповноважений тД час виконання покладених на нього завдань та функцш
зобов'язаний^I
•I

Виконувати свш фун^цй об'ективно I неупереджено.

•|

Забезцечувати НерозШлошення пов^домлень та захист Прац1вник1в, яю
повщомили про порущення вимог Програми, вчинення Корупцшних дш.

7. ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ НА ВИЯВЛЕН1 ФАКТИ КОРУПЦШНИХ ДШ

1

II

7.1. У раз1 наДходженнЯ пов^омлення або виявлення ознак порушення Програми,
зокрема ознак вчинення Карупщйних дш, Уповноважений шщ^юе перев1рку або
внутр1шне розсл1дування вщповщнр до встановленого порядку.
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г!.

7.2.

орядок проведения, строки та учасники перевфки та внутрнднього
розслщування визначаються вну^пшшми документами Пщприемства.
7.3. Перев1рка та внутршно розслщування проводяться лише у випадках, коли
надана абр виявлена шформащя фгосуеться конкретних ошб та мютить фактичш даш,
як! можут^ бути перев1рен1.
7.4.|Матер1али проведених ререв1рок та внутр1шшх розслщувань збершаються в
арх1В1 Уповноваженого не менше 5 роюв.

7.5.Шдпиемство, керуючцсь принципами взаемностц сшвпрацюе в сфер1
протидп корупщУ з органами державноУ влади та мюцевого самоврядування, а також 13
Контрагента^и з метою:

Г

установления оаб, П1дозрюваних у вчиненн! Корупц1йних дш;

•

виявлення майна, що одержане внаслщок вчинення Корупц1йних Д1Й або
е засобом Ух вчинення;
обмщу шформащею з питань протидп корупцп;
координащУ Д1яльност1 з профшактики та боротьби 13 корупщею.

8. ПРОЦЕДУРА ЗАХИС}ТУ ПРАЦ1ВНИК1В, ЯК1 ПОВ1ДОМИЛИ
ШФОРМАЦПО ПРО КОРУПЩЙНЕ АБО ПОВ'ЯЗАНЕ 3 КОРУПЩЕЮ
ПРАВОПОРУШЕННЯ.
8.1. Шдприемство забрзпечуе визначен1 законодавством умови для захисту
своУх прац вник1в,!як1 надають до^омогу в запоб1ганн1 та протщщ корупцй' в д1яльност1
Пщприемства (дал1-викривач).
8.2. Прац1вник Пщприемства, що надае допомогу в запобшанш та протидй'
корупц1У на Пщприемств1, не може бути звшьнений чи примушений до звшьнення,
притягнутцй до дисциплшарноУ вщповщальност1 чи пщданий з боку кер1вництва 1ншим
негативним заход^м впливу (переведения, атестащя, зм1на умов пращ, вщмова в
призначенн1 на вищу посаду, скорочення зараб^ноУ плати тощо) або загрози таких
заход1в впливу у зр'язку з пов1домленням ним про порушення вимог антикорушцйного
законодавства шшрю особою.

8.3.1нформац1я про викривача може бути розголошена лише за його згодою,
кр1м випадшв, встановлених законом.

8.4. При наявнос^ загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривача або
його близьких ос1б у зв'язку 1з зд1йсненим повщомленням про порушення вимог
антикорупц1йного законодавства, ^икривач може:
^

повщомити

Уповноваженого

для

подальшог

1нформування

правоохороних оргащв зпдно з законом;
про1нформувати пр^воохоронш органи для вжиття ними заход1в,
передбачених Законрм УкраУни Про забезпечення безпеки ос1б, як1
:беруть участь у кримшальному судочинств!.

9. КОНТРОЛЬ ТА МОНИТОРИНГ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРОГРАММ
9.1. Контро^ь та мон^торинг дотримання Програми включае:
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операцшний контроль за дотриманням Пращвниками Програми, що
здшснюеться на постшнш основ1 кершниками
вщокремлених шдр^здшв засновника ГОдприемства;

структурних

та

заходи щодо контролю за процесами та процедурами на предмет
наявност1 Корупцшрих ризиюв;
постшний мошторинг виконання Програми на р!вш Пщприемства, що
здшснюеться Уповйоваженим;
регулярний перег^яд Програми, шших внутршшх документ^в,
спрямованих на запобшання та протидда корупцп, з метою дотримання !х
актуальное^ та ыдповщносп вимогам законодавства, стандартам
корпоративно!' етики Пщприемства;
вжиття антикорупцшних заход1в, шщшованих директором Пщприемства.

10.

В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ ЗА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ПРОГРАМИ

10.1

Ус\ Пращвники нез алежно вщ займано! посади несуть персональну
вщповщальнщть за недотримання вимог ще! Програми.
10.2, Вщповщальшсть такоя несуть Прац1вники:
було вщомо щ 'О вчинення або пщготовку до вчинення Корупц1йно!
дп та як1 не вжили з .ход1В щодо пов1домлення про так1 дп,
як1 вживали будь-я сих заход1в впливу щодо ос1б, як1 повщомили про
вчинення або пщготовку до вчинення Корупцшно! дп.
10.3.| Пращвники, що визн;

Н1 в результат! внутрппнього розелщування такими,
що порушили вимоги ще! ПрогЬами, можуть бути притягнуН до дисципл1нарно!,
матер1ально!, цив1Льно-правово! в1дпов1дальност1 в1дповщно до внутршшх докуменНв
Пщприемства та чцнного законодавства.

ЗАКЛЮЧИ! ПОЛОЖЕНИЯ
Ця Програма е невщ'емною частиною правил внутр1шнього трудового
розпорядку Пщприемства.
Ця Програма е безстроковощ та регулярно переглядаеться з метою п своечасного
приведения у вщпфвщшеть 13 новими вимогами антикорупцшного законодавства або 31
зм1нами до них.

Пщ I час вн^сения зм1н до чинного законодавства Украши положения ц1е!
Програми, що супрречать таким змщам, не застосовуються.

Ыщатором ^внесения зм!н Ло Програми з метою уточнения або удосконалення
окремих положенЬ Програми МО) се бути директор Пщприемства, його заступники,
Уповноваженений,
кер!вник Гр пи комплаенсу, начальники департамент^в та
управл1нь.
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ДОДАТОК1
до АнтикорупщйноУ программ

Д^р^вого шдприемста "УКРАВТОГАЗ"
Нацюнально! акцюнерно! компанп Нафтогаз Украши

ЗРАЗОК
Зобов'язання дотримуватися вимог
АнтикорупцшноУ програми Доч1рнього шдприемства УКРАВТОГАЗ
Национально1! акц1онерноТ компанп Нафтогаз Украши

ПЩ
Посада
Я рз^айомлений(-а) та зобов'язуюся дотримуватися вимог та виконувати
обов'язки, Передбачен1 Антикорупщйною програмою Доч1рнього пщприемства
УКРАВТОГАЗ Нацюнально! акцюнерно'1 компан11 Нафтогаз Украши.
Повщрмлений(-а) про те, ]цо за порушення мною Антикорупцшно! програми
Доч1рньогр | пщприемства УКРАВТОГАЗ Нацюнально'1 акц1онерно1 компанп
Нафтогаз | Укращи я можу бури притягнутий до вщповщальносп вщповщно до
чинного зако^одавства.
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