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I_{iсю Анr,икоругtцiйнокl tlpoгpaMoк) Комунальне пiдприемство
кВiнницяоблтеплоенерго) (далi - Пiдприемство) проголошу€, що iT працiвники,
посадовi особи, кёрiвник i засновники у своТй вrrутрiшнiй дiяльностi, а також у
правовiдносинах iз дiловими партнерами, органами державноТ влади, органами
мiсцевого самоврядування керуються принципом "нульовоi толерантностi" до буль-
яких проявiв корупцiТ i вживагимуть Bcix llередба.rених законодавством заходiв що/lо
запобiгання, виявлення та протидiТ корупцiТ i пов'язаним з нею дiям (прап,икам).

I. Загальнi положення

1.2.Аrrтикорупцiйна програма е комплексом правил, стандартiв i Ilроцеl(ур щоllо
виявлення, протидiТ та запобiгання корупuiТ у дiяльностi Пiдприемства.

1.3.Антикорупцiйна програма встановлюс стандарти та вимоги не нижчi, нiж
передбаченi Законом УкраiЪи <Про запобiгання корупцii> (далi - Закон) та Типовою
Антикорупцiйною програмою.

1.4.Термiни в Аtt,гикорупцiйlriй програмi вживаються у значеннях, наведених в

Законi.

1.5.Антикорупuiйну програму затверджено рiшенням (наказом) керiвника пiсля iT

обговорення з працiвниками i посадовими особами Пiдприсмства.

1.6.TeKcT АнтикорупцiйноТ програми перебувае у постiйному вiдкритому лосryпi
на офiцiйному веб-сайтi Пiдприемства (www.kpvtltc.ctllll.t-tit) для працiвникiв, посадових
осiб Пiдпри€мства, а також для ii дiлових партнерiв.

II. Сфера застосування та коло осiб, вiдповiдальних за реалiзацiю
АнтикорупцiйноТ програми

2.1.Антикоруlrцiйна проrрама Пiдприемс,Iва розробllена на пiдставi Закоrriв

УкраТни <Про запобiгання корупцiТ> та <Про засади державноТ антиксlрупцiйноТ
полiтики в YKpaiHi (Антикорупцiйна страгегiя) на 20|4-2017 роки>, Закону УкраТrrи



(Про Нацiональне антикорупцiйне бюро УкраТни>, та iншlих нормативно-правових

акгiв з антикорупцiйного законодавства УкраТни.

Одним iз основних напрямiв у сферi запобiгання корупцiТ с виявлення

корупцiйних ризикiв, якi можуть виt|икнути в дiяльностi посадових осiб Пiдприсмства,

а також усунення умов та причин виникнення цих ризикiв.
Серед таких ризикiв вбачаеться недоброчеснiсть, виникнення конфлiкry

iHTepeciB, безконтролылiсть з боку керiвництва, наявнiсть дискрецiйних повноважень,

насамперед в контрольно-нагJlядовiй дiяльностi тощо.

Суттевим корупцiйним ризиком е недоброчеснiсть поведiнки посадових осiб i

неналежне виконанпя положень9 вимоц визначених посадовими iнструкцiями та

керiвними документами галузi. Етично-психологiчнi аспекги та соцiально-правовi

факгори MaIoTb досить великий вплив на сумлiннiсть rrосадових осiб при виконаннi

ними посадових обов'язкiв, оскiльки вони приймають рiшення у першу черry на

пiдставi власного досвiд} психологiчного ставлення до виконуваноТ роботи, а також

rрунтуючись на особистих переконаннях i персональному соцiально-матерiальному

становишi.

/{о того ж, пiд час добору осiб на посаду одним iз вагомих критерiТв е, зокремао

така моральна риса, як доброчеснiсть (чеснiсть, моральнiсть, добропоряднiсть).

Ще одним з не мснш суттевих корупцiйних ризикiв с виникнення конфлiкry

iHTepeciB, тобто наявнiсть реальних або таких, що видаються реальними суперечностей

мiж приватними iнтересами особи та ii службовими повноваженнями, якi можуть

вплинути на об'ективнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень, а також на вчинення

чи не вчинення дiй пiд час виконання наданих Тй службових повноважеtlь.

Обов'язковою складовою для врегулювання конфлiкry iHTepeciB е саме контроль

з боку керiвниrцтва.

Вiдсутнiс,гь контролю (безконтрольнiсть) з боку керiвництва € корупцiйним

ризиком.
Слiл зазначити, пlо внаслiдок безконтрольностi з боку керiвництва можуть

виникнути й iншi корупцiйнi ризики. Зокрема TaKi, як конфлiкг iHTepeciB,

недоброчеснiсть посадовtli в.

Тому з метою недопущення (запобiгання) виникнення такого корупцiйного

ризику, як безконтрольнiсть з боку керiвництва, саме безпосереднiм керiвництвом

контроль мас здiйснюватися систематично (нести реryлярний характер, або постiйно),

всебiчно (найбiлыll охоплювати Bci питанlIя та напрямки роботи), шляхом перевiрки не

тiльки тих службовцiв, якi мають слабкi результати роботи, а ia тих, що мають добрi

результати; об'екгивно (виключати упередженiсть); гJ]асно (результати контролю

повиннi бути вiдомi тим особам, якi пiлляг€lJlи контролю); результативно (в залежностi

вiд результатiв контролю мають вживатись вiдповiднi заходи).

У rrерелiку корупIдiйних ризикiв е rrаявнiсть дискрецiйних повноважень, оскiльки

саме наявнiсть можливостi дiяти на власний розсул створюс умови для вчинення

кору пцiйних правопорушень.

!искрецiйнi повноваження мають низку загальних ознак, а саме:






































