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ПРЕАМБУЛА
Щiсю Антикорупцiйною програмою Наlково-дослiдний iнстиryт iнтелекryа.шьноi

власпостi НАIIрН Украiни (да-rri - Iнституг), як юридична особа публiчного права,
проголошуе, що директор, заступники дироктора, посадовi особи ycix piBHiB, уIасники
освiтнього шроцесу (HayKoBi, науково-педагогiчнi, педагогiчнi пралiвники, здобувачi вищоi
освiти та iншi особи, якi назчаються в Iнститрi, фахiвцi-практики, якi залу"rаються до
освiтнього процесу на освiтньо-наукових програмах), Bci iншi категорii працiвникiв Iнституту
(даlri - працiвники Iнституту) у своТй внутрiшнiй дiяльностi, а також у правовiдносинах iз
дiловими партЕераIчIи, органами державноi влади, органами мiсцевого самоврядування,
керуються принципом <нульовоi толерантностi> до будь-яких гtроявiв корупцii i вхсиватимрь
Bcix гtередбачених законодавством заходiв iз запобiгання та виrIвлення корупцii i пов'язапим з
нею дiям (практикmл).

Ця Антикорупцiйна програма розроблена вiдповiдно до Закону Украiни кПро
запобiга"rrня корупцii> вiд 14 жовтня 2014 року Ns 1700-VII (даrri - Закон), полоя(ень Типовоi
антикоруIIцiйноi шрогрilп,{и юридичноi особи, затвордженоТ рiшеннmл Нацiонального агентства
з питань запобiгання корупцii вiд 02 березня 2017 року Ns75 та iнших нормативних aKTiB, що
угворюють основу антикорупцiйного законодавства УкраiЪи.

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Антикорупцiйна програма е комплексом правил, стаЕдартiв та процедур щодо

запобiгання та виявлення корупцii у дiяльностi Iнституту,
1,.2. Антикоругrцiйна програj\,Iа встановJIюс стандарти та вимоги не нитtчi, нiж

передбаченi Законом та Типовою антикорулrliйною програмою.
1.3. Термiни в Антикор}тrцiйнiй програмi вживаються у значеннях, наведених у Законi.
1.4. Iнститут визначае TaKi цiлi:
мiнiмiзувати ризики втягнення працiвникiв Iнституту незалехtно вiд займаноi посади у

корулчiйну дiяльнiсть;
сформувати (виховати) у працiвникiв Iнституту, контрагентiв та iнших осiб цiлiсного

единого усвiдомлення та розумiння Антикорупцiйноi програп,{и Iнститугу про неприйняття
корупцii у будь-яких fi проявах;

узагаJIьнIовати та роз'яснювати працiвника:rл Iнститугу ocHoBHi положенш{
€tнтикорупцiйного законодавства УкраiЪи;

поставити за обов'язок працiвникам Iнститугу знати та дотримуватись принципiв i вимог
цiсi Антикорутrцiйноi програми, основних полохtень антикорупцiйного законодtшства, а також
адекватних заходiв щодо запобiгання корупчii.

1.5. Антикорупцiйна програп{а затверджусться наказом директора Iнститугу пiсля Ti

схвilленЕя на зборах трудового колективу Iнститру,
I.6. Текст АнтикорупцiйноТ програми перебувае у вiдкритому доступi для працiвникiв *, ,

Iнституту та його дiлових партнерiв на веб-сайтi Iнститlту.

Ш. СФЕРА ЗАСТОС}ЪАННЯ ТА КОЛО ОСIБ, НА ЯКИХ
поширю€ться дtя АнтикорупцIЙноi прогрАми

2.Т. Положення Антикорупцiйноi програп,Iи lrоширюються на Bcix працiвникiв
Iнституту i е обов'язковими дJuI виконання.

2.2. Принципи та вимоги АнтикорупцiйноТ програми поширюються на контрагентiв та
представникiв iнших установ, органiзацiй, шiдrrриемств, а такоя{ на iнших осiб у випадках,
коли вiдповiднi обов'язки закрiпленi у договорах.

2.3. ,Щiя АнтикорупчiйноТ програми поширюеться на посадових осiб Iнституту, якi
вiдповiдно до посадових обов'язкiв (посадових iнструкцiй) виконують органiзацiйно-

розпорядчi або адмiнiстративно-управлiнськi функцii'та обов'язки. .Що них вiдносяться:
1) .Щиректор;
2) Заступникидиректора;
3) Керiвникиструктурнихпiдроздiлiв:
- керiвники вiддiлiв, ceKTopiB,
- керiвники центрiв,
- завiдувачi лабораторiй.



ШI. АНТИКОРУПЦIИНI ЗАХОДИ У ДШЛЬНОСТI IНСТИТУТУ
3.1. Щля реалiзацii Антикорупцiйноi програlrли Iнститут забезпечуе розробку та вжиття

заходiв, якi е необхiдними та достатнiми для запобiгання та виявлення корупцiТ у своiй
дiяльностi.

З.2. Антикорупцiйнi зЕlходи вкJIючають:
1) антикорупцiйнi стандарти i процедури удiяльностi Iнституту;
2) перiодичну оцiнку корупцiйних ризикiв у дiяльностi Iнституту.
З .2.| . ОСнОвними антикоррrцiйними стандартап,rи i процедурами Iнституту с :

1) ОЗнайомлення працiвникiв зi змiстом АнтикорупцiйноТ rrрограми, проведення
навчальних заходiв з питань запобiгання i протидii корупчiТ;

2) обов'язкове дотримання АнтикорупцiйноТ програми;
3) критерii обрання дiлових партнерiв Iнституту, антикорlтlцiйна перевiрка дiлових

гrартнерiв;
4) мехаrriзм повiдомлення про виявлення ознак порушення Антикорупцiйноi

IIРОГРttП{И, ОЗНtЖ ВЧинення корУпuiЙного або пов'язаного з коруIIцiею правопорушеншI, а
також конфiденцiйнiсть таких повiдомлень та зzlхист викривачiв;

5) зДiйснення керiвництвом та працiвника:rди Iнституту функцiй щодо запобiгання
корупцii;

6) процедурарозгJIядуповiдомлень викривачiв;
7) норми професiйноi етики для працiвникiв;
8) обмеження щодо (BapTocTi) подарункiв;
9) ЕагJIяд i контроль за дотримаЕням вимог Антикорупцiйноi прогрilп{и.
З .2.2.Оцiнка корупuiйних ризикiв у дiяльностi Iнститугу:
1) Iнститут перiодично здiйснюе внугрiшню оцiнку корупцiйних ризикiв у своiй

дiяльностi.
2) Корупцiйним ризиком е обЦрунтовчIна ймовiрнiсть настання подii корупцiйного чи

пов'язаного з корупцiею правопорушення або порушення вимог Антикорупцiйноi програN{и.
3) Оцiнка корупцiйних ризикiв в Iнститугi може проводитися комiсiею з оцiнки

корупцiйних ризикiв (далi - комiсiя).
Порядок дiяльностi та склад KoMicii затверджуються Еаказом директора Iнститугу.
,Що складу KoMicii обов'язково входять керiвники структурних пiдроздiлiв, якi

забезпечують виконаннrI загальних функцiй Iнститугу: вiддiлу кадрiв, бухгалтерii,
УпоВноваженоi особи з реа_пiзацii антикорупцiЙноi програми та запобiгчlння корупцii (далi -
УповноваЖена особа), а також iншi працiвники, визначенi директором за погодженням з
уповновzDкеною.

Пiд час проведення оцiнки корупцiйних ризикiв за iнiцiативою голови KoMicii до роботи
KoMicii без вклпочення до ii складу можуть залучатися iншi працiвники Iнстиryту, ? т&кож,,
незалежнi експерти чи спецiалiсти.

Голова KoMicii з метою недопущення конфлiкту iHTepeciB або необ'€ктивностi у роботi
KoMicii при розполiлi функцiй мiж тIленаI\{и KoMicii бере до уваги коло ixHix посадових
обов'язкiв в Iнститрi.

4) Метою дiяльностi KoMicii е запобiгання, виявлення i усунення коруrrцiйних ризикiв
} дiяльностi працiвникiв Iнституту.

5) Корупчiйнi ризики у дiяльностi Iнституту подiляються на внутрiшнi та зовнiшнi.
5.1. Внутрiшнi корупцiйнi ризики iдентифiкуються в органiзацiйно-управлiнських,

фiнансово-господарських, кадрових та юридичних процедурах дiяльностi Iнституту.
5.2. Зовнiшнi корупцiйнi ризики iдентифiкуються у дiяльностi дiлових партнерiв, у

тому числi органiв державноТ влади, органiв мiсцевого сttмоврядув€lння, з якими Iнстиryт
перебувае у дiлових правовiдносинЕж.

6) За результатаN{и iдентифiкацii корупчiйних ризикiв комiсiя, вiдповiдно до порядку
ii дiя:lьностi, здiйснюе iхне визначення та оlrис, класифiкацiю за категорiями та видчl]\{и.

7) За результатаN{и оцiнки корупuiйних ризикiв у дiяльностi Iнституту комiсiя готуе
письмовий звiт, який пiдписують yci члени KoMicii.

Звiт за результатаN{и оцiнки корупчiйних ризикiв подаеться директору Iнституту i



повинен мlстити:
1. iдентифiкованi корупчiйнi ризики, а також причини, що iх породжують, та умови, що

iM сприяють;
2. оцiнку виявлених корупцiйних ризикiв;
3. пропозицii щодо заходiв iз запобiганIuI, ycyнeнml (зменшення рiвня) виявлених

корупцiйних ризикiв.
Текст звiту надаеться для ознайомлення працiвникам Iнституту, а також може бути

оприJIюдIений на офiцiйному веб-сайтi Iнстиryту.
8) Iнститут не рiдше нiж один раз на п'ять poKiB проходить зовнiшне оцiнювання

корупцiйних ризикiв, яке trроводять органiзацii, що надають аудиторськi, юридичнi чи
консалтинговi послуг и, аб о незалежнi експерти.

9) За результатаN{и звiту про внутрiшне таlабо зовнiшнс оцiнювання корушцiйних
ризикiв директор Iнституту вживае необхiдних заходiв для запобiганнrl, виявлення i протидii
корупчii у дiяльностi Iнституту, у тому числi шrrяхом перегляду чинних антикорупцiйних
стандартiв та процедур.

З.З. Опис антикорупцiйних стандартiв i процедур у дiяльностi Iнституту
3.3.1.З метою формувшlня належного рiвня антикор}rпцiйноi культури уповноважена

особа проводить дJuI нових працiвникiв обов'язкове вступне ознайомлення з положеннями
Закону, Антикорупцiйноi прогрtlми та пов'язаних з нею документiв.

3.З.2..Щiловi партнери Iнститру обираються згiдно з критерiями, якi rрунтуються на
прозоростi ik дiяльностi, KoHKylteHTHocTi, якостi ToBapiB, робiт, послуг та надiйностi.

3.3.3.Щобiр лiлових партнерiв для рiзних сфер дiяльностi Iнституту здiйснюсться у
вiдповiдностi до критерiiв i rrрочелур, визначених Законом УкраiЪи кПро публiчнi закупiвлi>.

3.3.4.Уповноважена особа може проводити антикорупцiйну перевiрку наявних або
потенцiйних дiлових партнерiв Iнституту з метою оцiнки мояtливих корупцiйних ризикiв. Пр"
цьому }.IIовноважена особа перевiряе, чи мае дiловий rrартнер репутацiю суб'екта, дiяльнiсть
якого пов'язана з корупцiею (HaBiTb за вiдсутностi вiдповiдних судових рiшень), та тIи не буде
дiловий партнер використовуватися як посередник дJuI передава[Iня TpeTiM особам (або для
отримtшня вiд TpeTix осiб) неправомiрноi вигоди.

За результатами антикорупцiйноi перевiрки дiлового партнера Iнституту угIовновакена
особа надае рекомендацiю директору.

У разi Еегативноi рекомендацii 5rповноваженоТ особи директор дJuI здiйснення
правовiдносин iз таким дiловим партнером мае ухвалити обцрунтоване рiшення з цього
питання.

3.3.5.Для повiдомлення прашiвникаhл Iнституту про факти пор}.шення Антикорупцiйноi
програNIи, вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень (далi
повiдомлення) упоцновФкена особа розмiщуе вiдповiдну iнформацiю на офiцiйному веб-сайтi
Iнституту. t!

Така iнформацiя повинна мiстити:
_ номертелефонутаадресуепектронноiпоштидляздiйсненняповiдомлень;
- години прийому особи, яка уповноважена отримувати ycHi та письмовi

повiдомлення.
Уповноважена особа веде ресстр повiдомлень про факти порушеннlI Антикорулцiйноi

прогрч}ми або ознак вчинення корупчiйних чи пов'язаних з корупчiею правоrторушень.

Iv. норми проФЕсIЙноi Етики прАцIвникIв Iнституту
4.I. Працiвники Iнститугу при виконаннi cBoix функцiональних обов'язкiв зобов'язанi

неухильно додержуватися загаJIьновизнаних етичних норм поведiнки вiдповiдно до вимог
Етичного кодексу Iнститугу.

4.2. Працiвники Iнституту з повагою ставляться до гlолiтичних погпядiв, iдеологiчних
та релiгiйних переконань iнших осiб.

4.З. Працiвники Iнституту дiють об'ективно, не зважаючи на особистi iнтереси,
особисте ставлення до будь-яких осiб, на своi полiтичнi, iдеологiчнi, релiгiйнi або iншi
погJIяди ЕIи переконання.

4.4. Працiвники Iнституту, компетентно, вчасно, результативно i .вiдповiдшIьно
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виконують функцiональнi обов'язки, рiшення та доручення органiв i посадових осiб, яким
вони пiдпорядковЕlнi, пiдзвiтнi або пiдконтрольнi, а тaжож не допускtlють зловживань та
неефективного використаЕня коштiв i майна Iнституту.

4.5. Працiвники Iнститугу не розголошують i не використовують в iнший спосiб
конфiденцiйну iнформацiю, що стала iм вiдома у зв'язку з виконztннmл cBoix функцiональних
обов'язкiв, KpiM випадкiв, встановлених законом.

4.6. Працiвники Iнститру, не зважаючи на особистi iнтереси, утримуються вiд
виконаннrI рiшень tIи дор)чень керiвництва Iнституту, якщо вони cTaHoBJUITb загрозу
охоронювttним законом прzlвапd, свободам чи iHTepecaп4 окремих громадян, юридичних осiб,
держzIвним або суспiльним iнтересаrrл або суперечать законодавству.

4.7. Працiвники Iнституту сашrостiйно оцiнюють пpaBoмipHicTb наданих керiвництвом
завдань чи дорrIень та можJIиву шкоду, що буде завдаIIа у разi виконання таких завдань чи
дорrIень.

У разi отримання дJuI виконаншI завдiшь !м доруIень, якi працiвник Iнститугу BBaDKae
незаконними або такими, що cTaHoBJUITb загрозу охоронюваним законом пр€Iвzlм, свободаlrл чи
iHTepecaM окремих громадян, юридичних осiб, державним або суспiльним iнтереса:rл, BiH
повинен негаЙно у письмовiЙ формi повiдомити про це безпосереднього керiвника, або
директора Iнституту та уtIовноважеЕу особу.

Ч. ПРАВА I ОБОВ,ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ IНСТИТУТУ (KPIM
уповновАжЕноi осови1 у зв,язку Iз зАпоБIгАнням

I протидI€ю корупцIi у дIяльностI Iнституту
5.1. Працiвники Iнституту та iншi особи, якi виконують роботи та перебувають з

Iнститугом у трудових вiдносинах, мЕlють право:
1) надавати пропозицiiщодо удосконалення Антикорупцiйноiпрограlrли;
2) звертатися до уповноваженоi особи за консультацiями та роз'ясненЕr{ми щодо

виконаннrI АнтикорупцiйноТ програми чи ii окремих положень.
5.2. Працiвники Iнститугу зобов'язанi:
1) дотримуватися вiдповiдних вимог Закону, Антикорупцiйноi прогрЕlN{и та

пов'язаних з нею внутрiшнiх документiв, а також забезпечувати прtжтичну реаrriзацiю
АнтикорупцiйноТ прогрtlN{и ;

2) виконувати cBoi безпосереднi обов'язки з додержанням iHTepeciB Iнститугу;
3) невiдкладно iнформувати yIIoBHoB,DKeHy особу та директора Iнституту про випадки

порушеЕня вимог Антикорупцiйноi програми (або про випадки споЕукання до тtжих дiй),
втIинення корупчiйних, або пов'язаних з корупцiею правопорушеЕь iншими працiвниками
Iнституту чи iншими фiзи.шими або юридиtIними особа:rли, з якими Iнституг перебувае або
плануе перебувати у лiлових вiдносинах;

4) невiдкладно iнформувати про виникнення речrльного чи потенцiйного конфлiкту
iHTepeciB;

5) утримуватися вiд поведiнки, яка може буги розцiнена як готовнiсть вчинити
корупuiйне прztвопорушення, пов'язане з дiяьнiстю Iнституту;

6) не втIиняти та не брати yracTi у вIrиненнi корупцiйних правопорушень, пов'язаних з

дiяльнiстю Iнституту.
5.3. Працiвникшл Iнотитlту забороняеться:
1) використовувати своi службовi повноважен[uI або свое становище та пов'язанi з

цим можJIивостi з метою одержання неправомiрноi вигоди для себе, близьких та iнших осiб;
2) використовувати буль-яке майно Iнститугучи його кошти в приватних iнTepecax;
3) вимtгати або отримувати у зв'язку зi здiйсненндл cBoix посадових обов'язкiв буд"-

яку матерiальну або HeMaTepia.TrbHy вигоду (для себе чи для близьких осiб), яка не передбачена
трудовим або iншим договором з Iнститутом;

4) органiзовувати, буги посsредником або особисто здiйснювати буль-якi готiвковi чи
безготiвковi платежi дJuI розрахунку з дiловими партнерами Iнститугу, якщо TaKi платежi чи

розрахунки не передбаченi чинним законодавством;
5) впливати прямо або опосередковано на рiшення iнших працiвникiв Iнституту з

метою отримання д.тrя себе чи дJuI близьких осiб, будь-якоi матерiальноi або нематерiальноi



вигоди не передбаченоi трудовим або iншим договором мiж ними та Iнститугом;
6) вtIиняти будь-якi дii, якi прямо або опосередковано пiдбурюють iнших працiвникiв

Iнститугу до порушенIuI вимог Закону чи Антикорупцiйноi програN{и.
5.4. Пiсля звiльнення або iншого припинення спiвпрацi з Iнститутом особi

забороняеться розголошувати або використовувати в iнший спосiб у cBoix iHTepecax
iнформацiю (конфiденцiйну), яка стала iй вiдома у зв'язку з виконzlннд,r cBoix повноважень,
договiрних зобов'язань, KpiM випадкiв, встановлених законом.

5.5. Вимагання, Irpoxzlнml, одержЕlння подарункiв для себе чи TpeTix осiб вiд юридичних
або фiзи.пrих осiб працiвникалrи Iнституту (безпосередньо або через iнших осiб) у зв'язку з
виконанням cBoix повноважень або використанням свого становища та пов'язаними з цим
можJIивостями не допускtlються.

Працiвники Iнституту можуть приймати подарунки, якi вiдповiдшоть загальновизнаним
уявленням про гостиЕнiсть, KpiM випадкiв, передбачених у абзацi першому пункту 5.5. цього
роздiлry, якщо BapTicTb таких подарункiв не перевищуе розмiр одного прожиткового MiHiMyMy,
встЕшовленого для працездатноi особи на 1 сiщrя того року, в якому приЙнято подарунки.

У разi виявJIення подарунка, щодо якого icHye заборона у його одержаннi, у службовому
примiщеннi, а також у випадку надходження пропозицii подарунка працiвники Iнстиryту
зобов'язанi невiдшrадно, але не пiзнiше одного робочого дня, вжити таких заходiв:

1) вiдмовитися вiд пропозицii;
2) за можJIивостi iдентифiкувати особу, яка зробила проIrозицiю та зzrлrшти свiдкiв, у

тому числi з числа працiвникiв Iнститlту;
3) письмово повiдомити про пропозицiю уповновiDкену особу та безпосереднього

керiвника (за наявностi) або директора Iнституту.
Про виJIвлення майна, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунка

скJIадаеться акт, який пiдписуеться особою, яка виявила неправомiрну вигоду або подарунок,
та уIIовновчDкеною особою або безпосереднiм керiвником.

У разi якщо майно, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунок виявJuIе
особа, яка с директором Iнституту або уповноваженою особою, акт про виявленнrI такого
майна пiдписус ця особа або особа, уповноважена на викончtння обов'язкiв директора
Iнститугу за його вiдсутностi.

5.6. Прачiвники Iнститугу, а також особи, якi дiють вiд iMeHi Iнституту, утримуIоться
вiд пропозицii подарункiв державним службовцям, народним депугатаrrл УкраiЪи, депутатам
мiсцевих рад, ix бrпrзьким особаrrл, фактичним або потенцiйним дiловим партнершл, ix
працiвникарr або представникЕllчt, а також вiд будь-якоТ iншоi поведiнки, яка може бути
розцiненою як готовнiсть вчинити корупцiйне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю
Iнституту.

Подарунки можуть бути дозволенi у випадкuж, коли вони вiдповiдають
загальновизнаним уявленням про гостиннiсть i iхня BapTicTb не перевищуе встtlновленi,,
зЕlконом розмiри.

VI. ПРАВА I ОБОВ,ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОi ОСОБИ
6.1. Уповноважена особа признача€ться директором Iнституту вiдповiдно до

законодaIвства про працю.
6.2. Уповноваженою особою може буги фiзична особа, яка здатна за своiми дiловими та

морt}льними якостями, професiйним piBHeM, станом здоров'я викоIIувати вiдповiдli обов'язки.
6.З. Не може бути призначена на посаду уповноваженоi особи особа за наявностi

обставин, визначених частиною третьою cTaTTi 64 Закону.
6.4. Несумiсною з дiяльнiстю уповноваженоi особи е будь-яка iнша дiяльнiсть, яка

створюе реа_пьний чи потенцiйний конфлiкт iHTepeciB з дiяльнiстю Iнституту.
У разi виникнення обставин HecyMicHocTi уповновчDкена особа у дводенний строк з дня

виникнення таких обставин зобов'язана повiдомити про це директора Iнституту.
6.5. Головним завданням уповновtDкеноi особи е пiдготовка заходiв щодо запобiгання

та виявлення корупцii в Iнститутi, забезпечення реалiзацii цих заходiв та контролю за ik
здiйсненням.

6.6. Уповноважена особа реа-пiзуе своi права i обов'язки безпосередньо. ,Що виконаншI



своiх функцiй уповновalкена особа може зtшгIати (за згодою директора) iнших працiвникiв
Iнстиryту.

6.7. Втручання в дiяльнiсть уповноваженоi особи з боку працiвникiв, директора,
дiлових uартнерiв Iнститугу, а тzжож iнших осiб забороняеться.

6.8.,Щиректор Iнститугу зобов'язаний:
1) забезпечити уповноваженiй особi належнi матерiа_пьнi та органiзацiйнi умови працi;
2) сприяти виконаЕню уповновrDкеною особою функцiй, передбачених Законом та

Антикорупцiйною процр€lN{ою ;

3) оперативно реагувати на письмовi та ycHi звернення, пропозицii та рекомендацii
уповноваженоi особи, наданi нею у межах реалiзацii Антикорупцiйноi програN,lи;

6.9. Уповноважена особа для виконання покладених на неТ завдань зобов'язана:
1) виконувати своi функцiТ об'сктивно й неупереджено;
2) забезпечувати здiйснення нагJIяду, контроJIю та монiториЕry за дотриманням

працiвникалли Iнстиryту Закону та Антикорупцiйноi rrроцрЕlп4и;

З) проводити оцiнку результатiв здiйснення заходiв, передбачених Антикорупцiйною
прогрtlп{ою;

4) забезпечувати здiйснення спiвпрацi з особами, якi добросовiсно повiдомляють tIро

можливi факти порушення вимог Антикорупцiйноi програI\4и, вчиЕеЕня корупцiйних або
пов'язаних з корупчiею правоlrорушgнь;

5) забезпечувати пiдготовку та подання длректоровi пропозицiй щодо плtшу
проведеЕня перевiрок дотриманIuI вимог Антикорупцiйноi прогр.lп,Iи;

6) брати участь у проведеннi перевiрок та внугрiшнiх розслiдрань, якi проводяться
згiдно з Антикорупцiйною програмою;

7) брати rIасть у здiйсненнi перiодичноi оцiнки корупuiйних ризикiв у лiяльностi
Iнституту;

8) органiзовувати i проводити €lнтикоруrrцiйнуперевiркудiлових партнерiв Iнституту;
9) забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацii та захист працiвникiв, якi повiдоми.шr

про порушення вимог Антикорупцiйноi прогрtlп,{и, вчинення корупцiйного правопорушення чи
прitвопорушення, пов'язаного з корупuiею;

10) надЕIвати директоровi, працiвникаtrл Iнстиryту роз'яснення та консультацii,
пов' язанi iз застосуванням Антикорупцiйноi прогрllN.{и ;

11) органiзовувати проведення заходiв з rriдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв
Iнститугу з питань, пов'язаних iз запобiгt}ншIм корупчii;

12) брати rIасть у процедурах добору персоналу Iнститугу;
13) забезпечувати взаемодiю i координацiю мiж структурними пiдроздiлаluи Iнституту

щодо пiдготовки, забезпечення реалiзацii заходiв щодо здiйснення Антикорl.пцiйноi прогрtlп{и

та контролю за ix дотримаЕням;
14) здiйснювати iншi обов'язки, передбаченi Законом, Антикорупцiйною прогрtlп,lою,,"

трудовим договором.
б.10. Уповноважена особа для виконtlння покладених на нього завдЕtнь мае rrраво:

1) отримувати вiд прачiвникiв Iнстиryту письмовi та ycHi пояснення з IIитань, що
стосуються покладених на нього IIoBHoB{DKeHb;

2) отримувати вiд пiдроздiлiв Iнституту iнформацiю та матерiшtи (завiренi копii

фiнансових, бухгалтерських та юридичних документiв, внутрiшню службову кореспонденцiю)
стосовно дiяльностi Iнститугу, у тому числi документи, якi стосуються проведення закупiвель
ToBapiB, робiт або посlryг, yracTi в KoнKypctlx, надання (отримання) в ореIцу примiщенъ (площ)

тощо.
У разi необхiдностi угtовноваженiй особi нlдаеться доступ до оригiналiв документiв,

копii лсих йому були переданi.
3) отримувати rrроекти фiнансових, органiзацiйно-розпорядчих документiв, договорlв

дJuI проведення ix перевiрки на предмет HEuIBHocTi корупчiйних ризикiв;
4) отримувати доступ до скJIадських примiщень Iнституту, проведення в них

контрольних заходiв;
5) отримувати доступ до наявних в Iнститугi електронних засобiв зберiгання й

обробки даних та в разi необхiдностi вимагати оформлення вiдповiдних даних на засвiдченому



паперовому Hocii;
6) зzrпrlати до виконанIuI своiх функцiй за згодою директора працiвникiв Iнституту;
7) iнiцiювати направлення запитiв до органiв державноi влади, органiв мiсцевого

сЕlп,Iоврядування, пiдприемств, установ, органiзацiй ycix форм власностi для отримання вiд них
iнформацii та матерiалiв, пов'язчtних з дiяльнiстю Iнститlту;

8) iнiцiювати питЕlння про притягнення працiвникiв до вiдповiда-rrьностi, у тому числi
звiльнення iз займаних посад вiдповiдно до законодавства;

9) звертатися до директора з питань реалiзацii cBoix повноважень та виконання
обов'язкiв згiдно з положеншIми Антикорупцiйноi прогрЕlI\{и;

10) здiйснювати iншi права, передбаченi Законом, Антикорупцiйною програмою,
трудовим договором та IIосадовою iнструкцiсю.

ЧII. ПОРЯДОК ЗДЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ЗА
дотримАнням АнтикорупцIЙноi шрогрАмип А тАкож
ОЦIНКИ РЕЗУЛЬТАТIВ ЗДIЙСНЕНIIЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ НЕЮ

зАходIв
7.Т. Уповноважена особа здiйснюе нагJIяд i постiйний контроль за дотриманням

працiвникаirли Iнститугу Антикорупцiйноi програми.
7.2 Нагляд i контроль за дотриманням АнтикорупцiйноТ rrрOграп{и здiйсr*оються

уповноваженою особою у таких формах:
1) розгjIяд i реагування на повiдомлення про порушення вимог Антикорlтrцiйноi

програп4и, вIмнення корупцiйних або пов'язаних з корупчiею правопорушень;
2) здiйснення планових та позаlrланових перевiрок дiяrьностi працiвникiв Iнстиryту

щодо виконання феаrriзаuii) Антикорупцiйноi програми;
7.3 Уповноважена особа забезпечуе органiзацiю здiйснення оцiнки результатiв

впровадження заходiв, передбачених Антикоругrцiйною програмою.
Для здiйснення оцiнки уповноважена особа мае право отримувати в письмовiй формi вiл

працiвникiв, посадових осiб, директора Iнститру вiдповiдну iнформацiю про результати
реа_тliзаrlii вiдповiдних заходiв.

VIII. УМОВИ КОНФIШ,НЦIЙНОСТI IНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОi
ОСОБИ ПРАЦIВНИКАМИ ШРО ФАКТИ ПОРУШЕНЬ АНТИКОРУПЦIЙНИХ ВИМОГ

8.1 Працiвникilм Iнституту гарантуеться конфiденцiйнiсть ixHix повiдомлень директору
або уповноваrкенiй особi про виявленi ознаки порушень Антикорупцiйноi програми,
корулчiйних чи пов'язаних з корупчiсю правопорушень у дiяльностi iнших працiвникiв
Iнституту та повiдомлень про факти пiдбlрення працiвникiв Iнституту до вчиненш{
корупuiйних чи гIов'язаних з корупцiею правопорушень.

8.2 ПовiдомленIuI про виявленi ознаки цорушень АнтикорупцiйноТ програN4и, о токохt,.
повiдомленюI про факти пiдбурення працiвникiв Iнституту до вчинення корупчiйних tм
пов'язаЕих з корупчiею trравопорушень можуть бути здiйсненi в уснiй чи письмовiй формi.
Повiдомлення також можугь здiйснюватися праuiвникаIчIи та посадовими особами дiлових
партнерiв Iнститугу.

8.3 Повiдомлення пращiвникiв Iнституту про виявлення ознак вчинення корупцiйних
чи пов'язаних з коруrrцiею правопорушень можуть бути анонiмними.

Днонiмне повiдомленшI про виявлення ознак вчи}Iення корупчiйних чи пов'язаних з

корупuiею правопорушень мо}ке бути розглянуIо лише у випадку, коли Еаведена в ньому
iнформацiя стосусться конкретного факту, працiвника Iнституту або дiлових партнерiв
Iнстиryту та мiстить фактичнi данi, якi можугь бути перевiренi.

8.4 Перевiрку iнформацii, викладеноi в повiдомленнi, здiйснюе уIIовноважена особа, а

якщо повiдомлення стосусться дiй самоi уповноваяtеноi особи - гrрацiвником, визначеним

директором Iнститру.
8.5 Буль-якi данi, що дають можливiсть iдентифiкувати особу, як корупцiйного або

пов'язаного з корупшiею правопорушення або rrро виявлення ознак порушенНя вимог
Днтикорупцiйноi програми, вчинення працiвникzll\4и чи iншими особами корупuiйних або

пов'язаних з корупчiею прtlвопорушень, нЕlлежать до конфiденцiйноi iнформацii та



охороняються згiдно з закоЕом.
Забороняеться несанкцiоноване розголошення матерiа-шiв фезультатiв) перевiрки

уповноваженою особою чи зtlJIученими до перевiрки особшли.

IX. ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ПРАЦIВНИКIВО ЯКI
ПОВIДОМИЛИ IНФОРМАЦIЮ ПРО КОРУПЦIЙНЕ АБО

IIОВ,ЯЗАНЕ З КОРУПЦI€Ю ПРАВОПОРУШЕННЯ
9.1 ,Щиректор таlабо уповноважена особа у межчж своiх повноважень забезпечують

умови для зtlхисту осiб, якi надають допомогу в запобiганнi, виявленнi та протидii корупцii у
Iнститрi.

9.2 Iнформацiя про працiвника, який гrовiдомив про ознаки rrорушення вимог
Антикорупцiйноi програми, виявлення озн€ж корупцiйного або пов'язаного з корупцiею
правопорушення (даlri - викриваф, но може бути розголошена, KpiM випадкiв, установлених
законом.

9.З Викривача не може бути звiльнено чм примушено до звiльненшI, притягнуто до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi чи пiллано з боку керiвництва iншим негативним з€lходtli\l

впливу (переведення, атестацiя, змiна умов гIрацi, вiдмова у призначеннi на вищу посаду
тощо) або загрозi таких заходiв вIIливу у зв'язку з повiдомленЕям ним про порушення вимог
,}нтикорупщiйного законодавства таlабо вимог Антикоруrrцiйноi прогрztми.

9.4 У разi витоку конфiденцiйноi службовоi iнформацii про викривача директор
Iнстиryту, }тIовноважена особа, за зuIвою такого працiвника або iз власноТ iнiцiативи, повинен
невiдкладно в}кити Bcix заходiв для попередження настання негативних наслiдкiв для
викривача, пов'язаних iз таким розголошенням.

9.5 Заходи для захисту викривача визначаються директором Iнституту за подЕlнням

уповноваженоi особи i впроваджуються за умови письмовоi згоди працiвника.

Х. ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛIКТУ IHTEPECIB У ДIЯЛЬНОСТI
ПРАЦIВНИКIВ IНСТИТУТУ

10.1 Працiвники Iнституту зобов'язанi не пiзнiше наступного робочого дня з дати, коли
дiзналися чи повиЕнi були дiзнатися про наявнiсть у них реального чи IIотонцiйного конфлiкту
iHTepeciB, письмово повiдомляти про це свого безпосереднього керiвника та уIIовноважену
особу, не вl[иняти дiй та не приймати рiшень в умовах реального конфлiкту iHTepeciB та вжити
заходiв щодо вреryлювання реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB.

У разi виникнення реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у директора
Iнституту BiH письмово повiдомJuIе про це уповновzDкену особу та НацiональЕу академiю
правових наук Украiни.

10.2 Безпосереднiй керiвник протягом двох робоwrх днiв пiсля отримання повiдомлення
про наявнiсть у пiдлеглоi йому особи речrльного чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB приймае ,,

рiшення про спосiб вреryлювання конфлiкту iHTepeciB, про що повiдомляе працiвника.
Безпосереднiй керiвник, якому стало вiдомо про конфлiкт iHTepeciB у пiдлеглого йому

працiвника, зобов'язаний ужити передбачених законом заходiв дJIя запобiгання та
врегулювання конфлiкту iHTepeciB (у тому числi у разi са"плостiйного виявлення наrIвного

конфлiкry iHTepeciB у пiдлеглоТ йому особи без здiйсненIuI нею вiдповiдного повiдомлення).
10.3 Врегулювання конфлiкту iHTepeciB здiйснюеться за допомогою одЕого з

нижченаведених заходiв:
1) усуЕення працiвника вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийнятгя рiшення чи

yracTi в його прийняттi;
2) встановлення додаткового контроJIю за виконанням працiвником вiдповiдного

завдання, вчиненням ним певних дiй чи прийняття рiшень;
3) обмеження у доступi прачiвника до певноТ iнформацii;
4) перегJIяду обсягу функцiональних обов'язкiв працiвника;
5) переведення працiвника на iншу посаду;
6) звiльнення працiвника у порядку, визначеному зtжонодtlвством про працю.
10.4 Рiшення про врегулювЕшня конфлiкту iHTepeciB у лiяльностi директора Iнституту

приймаеться Нацiона.пьною академiсю rrравових наук УкраiЪи.



XI. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАЦIВНИКАМ РОЗ,ЯСНЕНЬ ТА КОНСУЛЪТАЦIЙ
УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

11.1 За наявностi питzшь щодс тлумачення окремих положень Антикорупцiйноi
програми працiвники Iнститугу, мож}ть звернугися до уповноваженоi особи за отриманням
усного тIи письмового роз'яснення.

11.2 Суть звернення щодо ЕаданнrI роз'яснення чи консультацii викладаеться
безпосередньо уIIовноваженiй особi (у визначенi днi та години особистого прийому) або
IIIJUIхoM нtшравлення на Його iм'я с.lryжбовоi зzшиски чи надсилчlннrl на Його електронну
адресу письмового звернення у довiльнiй формi.

1 1.З УповновtDкена особа надас усне роз'яснення як пiд час особистого прийому, так i у
письмовiй формi - не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з дня отримzlння запиту.

Строк розгляду зверIIення може буги подовжений, але не бiльше нiж на 10 (десять)
робочих днiв, про що письмово iнформуе особу, яка звернуласязароз'ясненням.

ХII. ВЖИТТЯ ЗАХОДIВ РЕАГУВАННЯ ДО ПРАЦIВНИКIВ IНСТИТУТУ, ЯКI
порушують положЕння АнтикорупцIЙноi прогрАми

|2.| Працiвники Iнституту несуть вiдповiдальнiсть, передбачену чtиЕним
законодавством Украiни, за дотримання принципiв i вимог цiеi Антикорупцiйноi програлли, а
також за дii (бездiяльнiсть) пiдлеглих iM осiб, що порушують цi принципи i вимоги за Законом
УкраiЪи кПро запобiгаяня корупцiЬ.

l2.2 Особи, виннi у порушеннi вимог цiеi Антикорупцiйноi програ:uи, а також Закону
можуть буги притяплутi до дисциплiнарноi, ад,riнiстративноi, цивiльно-правовоi або
кримiнальноi вiдповiдальностi за iнiцiативою директора, уповноваженоi особи,
правоохоронних органiв чи iнших осiб у порядку та на пiдставах, передбачених
законодавством Украihи, спецiа-rrьними нормативними актами i трудовими договора]чIи.

I2.3 Особа, яка вчинила корупцiйне правопорушення або правопорушеннrI, гIов'язане з
корупцiею за яке не передбачено адмiнiстративноi, цивiльно-правовоi або кримiнальноi
вiдповiдальностi, пiдлягае rrритягЕеЕню до дисцигrлiнарноi вiдповiдальностi.

12.4 По кожflому факту виявленого порушення положення Антикорупцiйноi програ,rи
Iнституту вiд працiвника отримуеться поясЕеннJI.

хпI. порядок внЕсЕння змIн до АнтикорупцrЙноi прогрАми
13.1 ,Щиректор Iнституту забезпечуе органiзацiю механiзмiв зворотного зв'язку та iншi

внугрiшнi процеси, спрямоваJIi на пiдтримку та постiйне вдосконалення Антикорупцiйноi
прогрЕll\dи.

13.2 Iнiцiатором внесення змiн до Антикорупцiйноi прогрtlми можуть бути збори
трудового колективу, директор, )дIовноважена особа, а також iншi посадовi особи Iнституту. t,

13.3 Пропозицii щодо внесення змiн до Антикорупцiйноi trрограми подttються
уIlовновarкенiй особi, яка iх вивчае, аншiзуе та систоматизуе.

13.4 У результатi схвчlлення пропозицiй труловим колективом Iнститугу директор своiм
нtжtвом затверджуе вiдповiднi змiни до АнтикорупцiйноТ програми, якi е iT невiд'смною
частиною.
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