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АНТИКОРУПЦIЙНА ПРОГРАМА

Курахiвського професiйного лiцею

Преамбула
I_{iею Антикорупцiйною програмою Курахiвський професiйний лiцей (далi - кпл)ПРОГОЛОШУС, ЩО ЙОГО ПРаЦiВНИКИ, директор у своiй внутрiшнiй дiяльностi, а також управовiдносинах iз дiловими партнерами, органами державноi влади, органами мiсцевогосамоврядуВання, керуЮться принЦипом (нулЬовоТ толерантностi> до будь-яких проявiв корупцiТ iвживатимуть Bcix передбачених законодавством заходiв щодо запобiгання, виявлення та протидiТкорупцii i пов'язаним з нею дiям (практикам).

I. Загальнi положення.

l, Антикорупцiйна програма с комплексом правил, стандартiв i процедур щодо виявлення,протидii та запобiгання корупцii у дiяльностi кпл.2, АнтикоРупцiйна програма розроблена вiдповiднО до ЗаконУ Украiни кПро запобiгання корупцiI>(далi - Закон) та Типовоi антикорупцiйноi програми, затвердженоi рiшенням Нацiональногоагентства з питань запобiгання корупцii вiд 02.0З.2017 Jф 75.З, ТермiнИ в АнтикорУпцiйнiй програмi вживаються у значеннях, наведених в Законi.4' 
fiffi"#Т;?-#:*""У 'u'"'РД*'"о наказом директора кпл пiсля iT обговорення з

5. Текст АнтИкорупцiйнОТ програмИ перебувае у постiйному вiдкритому доступi лля працiвникiвКПЛ, а також для його дiлових партнерiв.

IL Сфразастосування та коло осiб, вiдповiдальних за реалiзацiю Антикорупцiйноil, Антикорупцiйна програма е обов'язковою для виконання yciMa працiвниками КПЛ. включаючидиректора та посадових осiб ycix piBHiB.
2, Антикорупцiйна програма також застосовусться лiцеем у його правовiдносинах з органамидержавнот влади та органами мiсцевого самоврядування.З' ЗДiЙСНеННЯ ЗаХОДiВ ЩОДО ВИКОНання (реалiзацii) Антикорупцiйнот програми в межах cBoixповноважень проводять:

l) директор КПЛ;
2) посадова особа Кпл, вiдповiдальна за реалiзацiю Антикорупцiйнот програми (далi _

поо.оu,}Ji|новажена 
особа), правовий статус якоi визначаеться Законом i Антикорупцiйною

з) посадовi особи КПЛ Bcix piBHiB та iншi працiвники КПЛ (далi - працiвники).

III. Антикорупцiйнi заходи у дiяльностi Юридичноi особи

I. Перелiк антикорупцiйних заходiв у дiяльностi КПЛ
1, КПЛ забезпечуе розробку та вжиття заходiв, якi е необхiдними та достатнiми длязапобiгання, виявлення i протидiТ корупцiiу своТй дiяльностi.2, Антикорупцiйнi заходи включають:

I) перiодичну о.цiн.ку корупцiйних ризикiв у дiяльностi КПЛ;2) антикорупцiйнi стандарти i процедури у дiяльностi кпл.



3. Основними антикорупцiйними стандартами i процедурами КПЛ е:
1) ознайоМленнЯ новиХ працiвникiВ iз змiстом АнтикорупцiйноТ програми, проведення

роз'яснюва.пьних заходiв з питань запобiгання i протидii корупцiТ;
2) антикорупцiйна перевiрка дiлових партнерiв;
З) положення цtодо обовоязкового дотримання Антикорупцiйноi програми:
4) обмеження щодо пiдтримки КПЛ полiтичних партiй, здiйснення благодiйноТ

дiяльностi;
5) механiзм повiдомлення про виявлення ознак порушення АнтикорупцiйноТ програми,ознак вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiею .rрч"опфa"""", а такожконфiденцiйнiсть таких повiдомлень та захист викривачiв;
6) здiйснення УповновiDкеною особою та працiвниками функцiй щодо запобiганнякорупцii;
7) процедура розгляду повiдомлень викривачiв, включаючи

накладення дисциплiнарних стягнень;
внутрiшне розслiдування i

8) норми професiйноi етики та обов'язки i заборони для працiвникiв;
9) механiзми запобiгання i врегулювання конфлiкту iHTepeciB;
l 0)обмеження щодо подарункiв;
l 1)нагляд i контроль за дотриманням вимог Антикорупцiйноi програми.

2. Перiошl.ла оuiшса корупцiйн их риз икiв удiял bHocTi кпл
l, КПЛ не менше одного разу на piK здiйснюе внутрiшню оцiнку корупцiйних ризикiв усвоТй дiяльностi.
2, Корупцiйним ризиком с обгрунтована ймовiрнiсть настання подiт корупцiйного чипов'язаного з корупцiею правопорушення або порушення вимог ДнтикорупцiйноТ

програми.
3, Оцiнка корупцiйних ризикiв в КПЛ проводиться комiсiсю з оцiнки корупцiйних

ризикiв (далi - комiсiя).
Порядок дiяльностi та склад KoMicii затверджуються директором КПЛ.
,ЩО складУ KoMicii можутЬ входити Уповноважена особа (голова KoMicii), керiвникиструктурних пiдроздiлiв Кпл, а також iншi працiвники, визначенi директором Кпл за погодженнямз Уповноваженою особою.
Пiд час проведення оцiнки

роботи KoMiciT без включення до
незалежнi експерти чи спецiалiсти.

Уповноважена особа, з метою
роботi KoMiciT, при розподiлi функцiй
обов'язкiв в КПЛ.

корупцiйних ризикiв за iнiцiативою Уповноваженоi особи доii складу можуть залучатися iншi працiвники Кпл. а також

недопущення конфлiкту iHTepeciB або необ'ективностi умiж членами KoMiciT бере до уваги коло ix посадових

4, МетоЮ дiяльностi KoMiciT с запобiгання, виявлення i усунення корупцiйних ризикiв удiяльностi засновникiв (учасникiв), директора та працiвникiв КПЛ.5, Корупцiйнi ризики у дiяльностi кпл подiляються на внутрiшнi та зовнiшнi.внутрiшнi корупцiйнi ризики iдентифiкуються в органiзацiйно-управлiнських.
фiнансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах дiяльностi Кпл.Зовнiшнi корупцiйнi ризики iдентифiкуюr"." у-дi"пьностi дiлових партнерiв, у тому числiорганiв державноТ влади, органiв мiсцевого самоврядування, з якими КПЛ перебувае у дiловихправовiдносинах.

6, За результатамИ iдентифiкацii корупцiЙних ризикiв комiсiею вiдповiдно до порядку iiДiЯЛЬНОСТi ЗДiЙСНЮЮТЬСЯ ixHe ВИЗНачення та опис, класифiкацiя за категорiями та видами.7, За результатаМи оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi кпЛ комiсiя готуе письмовийзвiт, що пiдписуеться членами KoMiciT.
ЗВiТ СКЛаДаеТЬСЯ За фОРМОю i структурою, визначеними в порядку дiяльностi KoMiciT.

",.r"rri"'' 
За РеЗУЛЬТаТаМИ ОЦiНКИ корупцiЙних ризикiв подаеться директору кпл i повинен



', "по""'}r'дентифiкованi 

корупцiйнi ризики, а також причини, що ix породжують, та умови, шо

2) оцiнку виявлених корупцiйних ризикiв;
3) ПРОПОЗИЦiТ ЩОДО ЗаХОДiВ iз запобiгання, усунення (зменшення) рiвня виявленихкорупцiйних ризикiв.
Текст звiту надаеться для ознайомлення

оприлюднений на веб-сайтi лiцею.
працiвникам КПЛ, а також може бути

8, Якщо пiД час заходiв щодо оцiнки корупцiйних ризикiв Уповноважена особа виявить фактпорушення АнтикорупцiйноТ програми, вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiеюправопорушення, вона iнiцiюе перед директором кпЛ питання проведення внутрiшньогорозслiдування у порядку, передбаченому роздiлом ХV АнтикорупцiйноI програми.9, кпЛ не рiдше нiж один раз на три роки повинен проходити зовнiшню оцiнку коруп цiйних
ЖЖ*YJ::::Ёfi.*ГаНiЗаЦii, ЩО Надають аудиторськi, юридичнi чи консtlлтинговi послуги,

l0, За результатами опрацювання звiту внутрiшньоТ та'або зовнiшньоТ оцiнки корупцiйнихризикiв директор КПЛ вживае необхiдних заходiв для запобiгання, виявлення i протидii корупцii удiяльностi Кпл, у тому числi шляхом змiни iснуючих антикорупцiйних стандартiв та процедур.
3. Отшс аrrппсорlпщiЁшпп ста нда pTiB i пр о цедуру д iял ь но cTi КПЛ

1) З метою формування н:lлежного рiвня антикорупцiйнот культури Уповноваженоюособою для нових працiвникiв, а також iнших осiб, якi дiють вiд iMeHi КПЛ,ПРОВОДИТЬСЯ ОбОВ'ЯЗКОВе ВСТУПНе ознайомлення iз положеннями закону,АнтикорупцiйноТ прогрЕll\,lи та пов'язаних з нею документiв.2) Положення щодО обов'язковОстi дотримання Антикорупцiйнот програми включаютьсядо правил внутрiшнього трудового розпорядку Кпл, а також 
"ъ*уr" вкпючатися додоговорiв, якi укладаються КПЛ.

Примiрцi форми антикорупцiйних застережень розробляються УповновЕDкеною особою зурахуванням сфер дiяльностi КПЛ.
3) Уповноважена особа проводить антикорупцiйну перевiрку наявних або потенцiйнихдiлових партнерiв КПЛ з метою оцiнки наявностi *орупцitrrх ризикiв. При цьомуУповноважена особа перевiряе, чи мае дiловий партнер репутацiю суб'екта, дiяльнiстьякого пов'язана з корупцiею (HaBiTb за вiдсутностi вiдпоЪlд"r*.уоо""х рiшень), та чине буде дiловий партнер використовуватися як посередник для передачi TpeTiM особам(або для отримання вiд TpeTix осiб) неправомiрноi вигоди.Антикорупцiйна перевiрка здiйснюеться вiдповiдно до вимог ДнтикорупцiйноТ програми, атакож стандартiв для рiзних сфер дiяльностi кпл, що розрооляються та затверджуються

JJ-т:"""*еною 
особою. MaTepia.ll" nep."ip*" зберiгаються не менше нiж 5

за результатами антикорупцiйнот перевiрки дiлового партнера Кпл Уповнов.Dкена особаскладас письмову рекомендацiю директору КПЛ.
У РаЗi НеГаТИВНОi РеКОМеНДацii Уповноваженот особи директор кпл для продовження або

;нfiy#:;вовiдносин 
iз таким дiловим партнером мае ухвалити обrрунтоване рiшення з

4, 
ff}#}*омленнЯ 

працiвникамИ кпЛ про факти порушення Лптикорупцiйноi
Вчинення корупцiйних або пов'язаних. з корупцiею правопорушень (далi - повiдомлення)Уповноважена особа розмiщуе вiдповiдну lrфорruцiю 

"а 
i"6Ър"чцlЛr"*

: ;::aT""rTJ#;T'"Hi 
КПЛ Та На офiцiйному веб-сйтl пiц.ю. така iнформацiя

- номер телефону для здiйснення повiдомлень (050)7 5-96-9О7;-aдpесyeлeктpoннoiпoштидляздiйснeнняпoвiдoмлeнЬЩ
години прийому особи, яка уповнов€Dкена отримувати ycHi та письмовi повiдомлення



8.00_ lб.00,
Визначасться (встановлюеться) КПЛ.
Уповноважена особа розробляе типову форму повiдомлення.

Уповноважена особа веде реестр повiдомлень про факти порушення Днтикорупцiйноiпрограми або ознак вчинення корупцiйних чи пов'язаних з корупцiею правопорушень.строки i порядок розгляду Уповноваженою особою повiдомлень про факти порушенняАнтикорупцiйноi програми, вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушеньвстановлюються вiдповiдно до чинного законодавства.

IV. IIорми професiйноТ етики працiвникiв КПЛ
1, Працiвники КПЛ пiд час виконання cBoix посадових обов'язкiв зобов'язанi неухильнододержуватися загаIьновизнаних етичних норм поведiнки.2, Працiвники КПЛ толерантно i з повагою ставляться до полiтичних поглядiв, iдеологiчнихта релiгiйних переконань iнших осiб, а т€кож зобов'язуються не використовувати своТповноваження в iHTepecax полiтичних партiй таlабо полiтикiв.3, Працiвники Кпл дiють об'ективно, незвФкаючи на особистi iнтереси, особисте ставленнядо будь-яких осiб, на cBoi полiтичнi погляди, iдеологiчнi, релiгiйнi або iншi особистiпогляди чи переконання.
4, Працiвники Кпл сумлiнно, компетентно, вчасно, результативно i вiдповiдально виконують

фУНКЦiОНа,ЛЬНi ОбОВ'ЯЗКИ, РiШення та доручення органiв i посадових осiб, яким вонипiдпорядкованi, пiдзвiтнi або пiдпо"rропiнi, а також не допускають зловживань танеефективного використання коштiв i майна лiцею.5' ПРаЦiВНИКИ КПЛ Не РОЗГОЛОШУють i не використовують в iнший спосiб конфiденцiйнуiнформацiю, що стала iM вiдома у зв'язку з виконанням cBoix функцiональних обов'язкiв,KpiM випадкiв, встановлених законом.
6, Працiвники КПЛ, незважаючи на особистi iнтереси, утримуються вiд виконання рiшень чидорученЬ директора КПЛ, якщО вони станОвлять загрОзу охоронюваним законом праваJ\.I,свободаМ чи iHTepecaм окремих громадян, юридичних осiб, державним або суспiльнимiHTepecaM або суперечать законодавству.
7, Працiвники КПЛ самостiйно оцiнюють правомiрнiсть наданих керiвництвом рiшень чидоручень та можливу шкоду, Що будg завдана у puъi 

"r*о"ання 
таких рiшень чи доручень.у разi отримання для виконання рiшень чи доручень, якi працiвник Кпл ввФкае незаконними аботакими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи IHTepecaM окремихгромадян, юридичних осiб, державним або суспiльним i"rфе.а", BiH повинен негайно в письмовiйформi повiдомити про це безпосереднього керiвника, або o"p"*ropu КПЛ та Уповноважену особу.

v, Права i обов'язки директора та працiвникiв (kpiM Уповноваrкеноi особи) Кпл
lo"o,-,:o;;;#T;HН:#fi 

;:Т"";^тfrж,j"'хlх;х#,'I;filнн;",,
_ звертатися до Уповноваженот особи за консультацiями щодо виконанняАнтикорупцiйноТ програми та роз'ясненнями щодо iT положень.

2, !иректор та працiвники КПЛ зобов'язанi:_ дотримуватися вiдповiдних вимог Закоду. Антикорупцiйноi програми тапов'язаних з нею внутрiшнiх .!Ъ*yMeH"i", а також забезпечувати
практичну реалiзацiю АнтикорупцiйноТ програми;- виконувати своiбезпосереднi обов'язки з врахуванням iHTepeciB КПЛ;- невiдклално iнформувати Уповновахену особу, директора Кпл провипадки порушення вимог Антикорупцiйноi прогр*" 1uOo про випадкипiдбурювання до таких дiй), ""rra""" корупцiйних або пов'язаних зкорупцiею правопорушень iншими працiвниками лiцею або iншими



фiзичними або юридичними особами, з якими Кпл перебувае або плану€
перебувати у дiлових вiдносинах;

- невiдкладно iнформувати в порядку, визначеному Антикорупцiйною
ПРОГРаМОЮ, Про виникнення реаJIьного, потенцiйного конфлiкту
iHTepeciB;

- УТРИМУВатиСя вiд поведiнки, яка може бути розцiненою як готовнiсть
вчинити корупцiйне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю КПЛ;

- Не ВЧИНЯТИ Та Не брати участi у вчиненнi корупцiЙних правопорушень,
пов'язаних з дiяльнiстю КПЛ.

3. Працiвникам та директору КПЛ забороняеться:

_ використовувати своТ службовi повнов€Dкення або свое становище та
ПОВ'ЯЗаНi З ЦИм можливостi з метою одержання неправомiрноТ вигоди для
себе чи iнших осiб;

- використовувати будь-яке майно КПЛ чи ii коцти в приватних iHTepecax;
- вимагати або отримувати будь-яку матерiальну або нематерiальну вигоду

(ЛЛЯ Себе ЧИ Для близьких осiб) у зв'язку iз здiйсненням своТх посадових
обов'язкiв, яка не передбачена трудовим або iншим договором мiж ними
та КПЛ;

- органiзовувати, бути посередником або особисто здiйснювати будь-якi
ГОТiВКОВi абО безготiвковi платежi чи розрахунки з дiловими партнерами
кпл. якщо Taki платежi чи розрахунки не передбаченi чинним
законодавством;

- впливати прямо або опосередковано на рiшення працiвникiв Кпл з метою
отримання буль-якоТ матерiальноТ або нематерiальноТ вигоди для себе чи
для близьких осiб, яка не передбачена трудовим або iншим договором
мiж ними та КПЛ;

- вчиняти буль-якi дii, якi прямо або опосередковано пiдбурюють iнших
працiвникiв, директора Кпл до порушення вимог Закону чи
Антикорупцiйноi програми.

4. Пiсля звiльнення або iншого припинення спiвробiтництва з КПЛ особi забороняеться
розголошувати або використовувати в iнший спосiб у cBoix iHTepecax iнформаuiю
(конфiденцiйну), яка стала iй вiдома у зв'язку з виконанням cBoix повновaDкень, договiрних
зобов'язань, KpiM випадкiв, встановлених законом.

5. Вимагання, прохання, одержання подарункiв для себе чи TpeTix осiб вiд юридичних або
фiзичних осiб працiвниками, директором КПЛ (безпосередньо або через iнших осiб) у
зв'язку iз виконанням cBoix повнова:кень або cBoiM становищем та пов'язаними з цим
можливостями не допускztються.

Працiвники, директор можуть приймати подарунки, якi вiдповiдають
загальновизнаним уявленням про гостиннiсть (наприкJIад, подарунки у виглядi cyBeHipHoi
продукцiТ, пригощення ikею та напоями, запрошення на розвФкальнi заходи,
вiдшкодування транспортних витрат та проживання в готелi), KpiM випадкiв, передбачених
у пунктi 5 цього ро3дiлу, якщо BapTicтb таких подарункiв не перевищуе встановленi
Законом розмiри.

передбачене цим пунктом обмеження щодо BapтocTi подарункiв не поширюеться на
подарунки, якi:

- даруються близькими особами;
_ одержуються як загальнодоступнi знижки
виграшi, призи, премiТ, бонуси.

на товари, послуги, загальнодоступнi

У разi виявлення подарунка щодо якого icHye заборона у його одержаннi, у службовому



примiщеннi, а також у разi надходження пропозицiТ подарунка працiвники, директор КПЛ
зобов'язанi невiдкладно, аJIе не пiзнiше одного робочого дня. вжити таких заходiв:

l) вiдмовитися вiд пропозицiТ;

2) за можливостi iдентифiкувати особу, яка зробила пропозицiю;
3) залучити свiдкiв, якщо це можливо, у тому числi з числа працiвникiв КПЛ:
4)письмово повiдомити про пропозицiю УповновФкену особу та безпосереднього

директора КПЛ.
Про виявлення майна, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунка складаеться

affi, який пiдписуеться особою, яка виявила неправомiрну вигоду або подарунок, та

Уповноваженою особою або директором КПЛ.
У разi якщо майно, що може бути неправомiрною вигодою, або подарунок виявляс особа,

яка е директором КПЛ або Уповноваженою особою, акт про виявлення такого майна пiдписуе ця
особа або особа, уповновФкена на виконання обов'язкiв директора КПЛ у разi його вiдсутностi.

6. Працiвники, директор, а також особи, якi дiють вiд iMeHi КПЛ. утримуються вiд
пропозицiТ подарункiв державним службовцям, народним депутатам УкраТни, депутатам
мiсцевих рад, ik близьким особам, фактичним або потенцiйним дiловим партнерам, Тх

працiвникам або предстzlвникам, а також вiд будь-якоТ iншоТ поведiнки, яка може бути

розцiненою як готовнiсть вчинити корупцiйне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю
кпл.
Подарунки можуть бути дозволенi у випадкztх, коли вони вiдповiдають загальновизнаним

уявленням про гостиннiсть i ik BapTicTb не перевищуе встановленi законом розмiри.
Загальну полiтику КПЛ щодо пропозицiй подарункiв вiд IMeHi лiцею в рамках

заг€rльновизнаних уявлень про гостиннiсть визначае директор iз врахуванням вимог законодавства.

7. Про кожен факт пропозицii подарунка або отримання подарунка в рамках
загальновизнаних уявлень про гостиннiсть працiвники, директор КПЛ протягом одного робочого
дня письмово повiдомляють УповновiDкену особу за встановленою ним формою.

VI. Права i обов'язки Уповноваlкеноi особи

1. Уповноважена особа КПЛ призначаеться директором лiцею вiдповiдно до
законодавства про працю та установчих документiв.

2. Уповноваяtеною особою може бути фiзична особа яка здатна за своiми дiловими та
морztльними якостями, професiйним piBHeMo станом здоров'я виконувати вiдповiднi

обов'язки.
3. Не може бути призначена на посаду УповноваженоТ особи особа за наявностi

обставин, визначених частиною третьою cTaTTi 64 Закону.
4. Несумiсною з дiяльнiстю УповноваженоТ особи с робота на посадах, зазначених у

пунктi 1 частини першоТ cTaTTi 3 Закону, а також будь-яка iнша дiяльнiсть, яка створюе реальний чи
пОтенцiЙниЙ конфлiкт iHTepeciB з дiяльнiстю КПЛ. У разi виникнення обставин HecyMicHocTi
Уповноважена особа у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов'язана повiдомити
про це директора КПЛ з одночасним поданням зiUIви про розiрвання трудового договору за власною
iнiцiативою.

5. Уповноважена особа може бути звiльнена з посади достроково у випадках,
передбачених частиною п'ятою cTaTTi 64 Закону.

Уповноважена особа може бути звiльнена з посади з iнiцiативи директора КПЛ за умови
НаДаННЯ ЗгОди Нацiонzlльним агентством з питань запобiгання корупцiТ. Порядок надання такоТ
ЗГОДИ ЗаТвеРджено рiшенням Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiТ вiд 07 жовтня
2016 року Ns 74, заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 28 листопада 20lб poiy за Nе
l542129672.

6. ПРО Звiльнення особи з посади УповноваженоТ особи директор КПЛ письмово
ПОВiДОмляе Нацiональне агентство з питань запобiгання корупчiТ протягом двох робочих днiв та



забезпечус невiдкладне подання новоi кандидатури на BKanaHy посаду'.
7. Головними завданнями Уповноваженот особи е пiдготовка забезпечення реалiiацiт та

контроль за здiйсненням заходiв щодо запобiгання, протидiт i виявлення корупцiТ в КПЛ, . l, l8. Уповноважена особа реалiзуе свот права i обов'язки безпосередньо. .що виконання
cBoix функцiй Уповноважена особа може зrrлучати (за згодою директора) iнших працiвникiв.

КПЛ. ,,' ,,9. ЗдiйсненнЯ Уповноваженою особою cBoix фУнкцiИ в КПЛ е незаJIежним. Втруrання у
дiяльнiсть Уповноваженот особи з боку працiвникiв, директора, дiлових партнерiв Кпло'а також
iнших осiб забороняеться. Забороняеться покладення на Уповноважену особу обов'язкiв, якi не
належать або виходять за межi ii повноважень, визначених Законом i Антикорупцiйною програмою,
чи обмежують виконання нею повновtuкень.

10. .Щиректор КПЛ зобов'язаний:
l) забезпечити Уповновахенiй особi належнi матерiальнi та органiзацiйнi умови працi;
2) сприяти виконанню Уповноваженою особою функцiй, передбачених Законом та

А нтикорупцiйною програмою;
З) оперативно реагувати на письмовi та ycHi звернення, пропозицii та рекомендацiТ

уповноваженот особи, наданi нею В межах реалiзаuiт Антикорупцiйнот програми: l

4) за iнiцiативи Уповноваженоi особи надсилати запити до органiв л.р*Р{riоi'Ьлади,
органiВ мiсцевогО самоврядуВання, пiдпРи€мств, устаноВ та органiзацiй незшrежно вiд форми
власностi з метоЮ отримання вiд ниХ вiдповiдноТ iнформацii та матерiа.пiв, необхiднriх для
виконання покладених наУповноважену особу завдань. i ' 

:

l 1. Уповноважена особа для виконання покладених на нет завдань зобов'язана:
l) виконувати своТ функцiТ об'ективно i неупереджено;
2) органiзовувати пiдготовку внутрiшнiх документiв Кпл з питань

реалiзацii Антикорупцiйноi програми;
З) розробляти i подавати на затвердження директора КПЛ внутрiшнi докуйенти лiцею з

питань, передбачених Антикорупцiйною програмою;
4) забезпеЧуватИ здiйснення нагляду, контролю та монiторингу за дотриманням

працiвниками' Директором КПЛ ЗаконУ i АнтикорУпцiйноТ проГрами: ,

5) проводити оцiнку результатiв здiйснення заходiв, передбачених днтикоtупцiйною
програмою;

6) забезпечувати пiдготовку звiту про стан виконання АнтикорупцiИноТпрограЙи:','
7) забезпечувати здiйснення спiвпрацi з особами, якi добросовiсно повi.iоIчtляють про

можливi факти порушення вимог Антикорупцiйнот програми, вчинення *opynui{rr4 або
пов'язаних з корупцiею правопорушень; 

,], 
'' 

,i
8) забезпечувати пiдготовку та подання директору кпЛ пропозицiй '"IqП;'' fiлану'

проведення перевiрок дотримання вимог Антикорупцiйноi програми;
9) брати участь у проведеннi перевiрок та внутрiшнiх розслiдувань, якi провЬддт"ся згiдно

з Антикорупцiйною програмою;
10) брати участь в проведеннi перiодичноi оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльirостi Кпл:
1 l) забезпечувати формування i ведення peecTpiB:

працiвникiв КПЛ, притягнутих до вiдповiдальностi за порушення вимог Антикорупцi*dоi 
] 

:

програми, вчинення корупцiйного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного зкорупцiею; , i| ,1 ,,,

здiйснених КПЛ BHecKiB на пiдтримку полiтичних партiй та благодiйноТ дiяльностi; проведених
ЗГiДНО З Антикорупцiйною програмою антикорупцiйних перевiрок; провед.rr* ,"iдrJ,., r'-:ll,:--
Антикорупцiйною програмою внутрiшнiх розслiдувань та перевiрок: повiдомлень про конфлiкт
iHTepeciB та про порушення вимог Антикорупцiйноi програми, вчинення корупцiйrJ- ]' - - -'^

ПРаВОПОРУшення чи правопорушення, повОязаного з корупцiею: ]],]1]l/{,l- ii]rl i

,]','l12) забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацiТ та захист працiвникiв, 
"Ki 

По"iдJ},Iили пропорушення вимог Антикорупцiйнот програми, вчинення корупцiйного прu"опоруше"ti" u,
ПРавопорушення, пов'язаного з корупцiею; ,'.1 ''. l l

13), надавати директору та працiвникам Кпл роз'яснення та консультацiт, пов!язанi iз,']

формування та



,]]i,,,.i',
'', l, ,;.;,:.].'

ЗаСТОСУВаННЯМАНТикорупцiйноiпрограми; ',, ,l. 
l

l , i,.l4)забезпечувати iнформування громадськостi про здiйснюванi кпл.ч*од"]ii, ', i, ilЗаПОбiГання корупцiТ; r r\ДlJl 
'О^-^1 1" , '

l5) братИ участЬ у спiвпраЦi з_ органами держаВноТ влади, op.uru*" Цi.rir*о-СаМОВРЯДУВаННЯ, iНШИМИ ЮРИДИЧНими особами, 
"aур"оо"rмпта/абоriжrарод"им, , j , : ,органiзацiями з питань запобiгання корупцiТ; 

l'rr'\IаgРvЛПl 

l , ,'16)брати участь у спiвбесiдах новообраного персоналу Кпл; ] ,

17)забезпечувати взаемодiю i координацiю мiж структурними пiдроздiлами КГiЛ щодопiдготовки, забезпечення реалiзацii та контролю за здiйсненням заходiв щодо реатiзапiiАнтикорупцiйноi програми; 
T J.АvЛlб 

' 
,

18)ЗДiЙСНЮВаТИ iНШi ОбОВ'ЯЗКИ, передбаченi Законом, Антикорупцiйною програмою,трудовим договором. ' ----rJ

12, Уповноважена особадля виконання покJIадених на нетзавдань мае право: i1) отримувати вiд працiвникiв, директора КПЛ письмовi та ycHi no".r.'"r""], питань, щостосуються покладених на нього повновu,кень (у томУ числi пiд час проведення перiодичноТоцiнки корупцiйних ризикiв, антикорупцiйних п"ре"iрок дiлових партнерiв, пёревiрок,ВНУТРiШНiХ РОЗсЛiдувань та експертизи); 
ArJlvDllA rrqPrПýl

2) ОТРИМУВаТИ ВiД ПiДРОЗДiЛiВ КПЛ iнформацiю та матерiали (завiренi копiI фiнансових,бухгалтерсЬких та юридичниХ документiв, внутрiшню службову кореспонДенцiю) qтocoBнoдiяльностi КПЛ, У тому числi документи, 
"*l 

.-.уо"".""'поо".Оення (абО участi) зi*упiвельToBapiB, робiт або послуг, у конкурсах тощо. 
'^rvUvAvlrП4 \@vU JЧа 

l ,У РаЗi НеОбХiДНОСТi УПОВНОВаЖенiй особi надаеться доступ до оригiналiв докумен.iiв, копiiяких Тй були переданi, У випадкztх недоцiльностi виготовлення значнот кiлькостi, копiйДОКУМеНТiВ УПОВНОВаЖеНiЙ ОСОбi За РiШенням керiвника пiдроздiлу можуть передаваьисяоригiнали вiдповiдних документiв, якi пiдляг*." по".рненню ним протягом З робочлх днiв здати завершення проведення нею зirходу, для якого вони витребовувалися;3) отримувати проекти фiнансових, органiзацiйно-розпорядчих документiв, .JrЬго'ворlв
для проведення Тх перевiрки на предмет наявностi корупцiйних ризикiв;4) отримувати доступ до нtUIвних в КПЛ електронних засобiв зберiгання i обробкиДаНИХ Та У РаЗi НеОбХiДНОСТi вимагати оформлення вiдповiдн"х даних на l',,,,i; :: , t;
паперовому HociT; 

_ т vril",vrr.,I ulлrlvDlлпи2l ланих на засвIдченому

5) ЗаЛУЧаТИ ДО ВИКОНаННЯ cBoix функцiИ за згодою директора та працiвникiв кпл ]jii6) iнiцiювати направлення запитiв до органiв л.ржu"ноТ влади, оргацiв, мiслевогоСаМОВРЯДУВаННЯ, ПiДПРИСМств, установ, органiзацiЙ Bcix борм власностi on" o.o""l";,#;;iнформацiттаматерiалiв,пов'язанихздiяльнiстюКПЛ; , , ц DJrcviluur' ллЯ o'on',,,, 
; 'i l:.,7) iнiцiювати питання про притягнення працiвникiв, директора лiiiеrJ ',довiдповiдальностi, у тому числi звiльнення iз займаних noa* 

"Иповiдно до законодавства]: ' , ,8) звертатися до директора КПЛ з питанЬ реапiзацii cBoix повноважень'lii]li . ;l,обов'язкiв згiдно з положеннями днтикорУпцiйноi програми; 
t vDvl^ lruБноtsажень та вИконання

l0) здiйснювати iншi праВа передбаченi Законом, Антикорудц!йцою прd.рilмью,Положенням про уповновФкену особу з питань виявлення та протидii корупцiТ КПh. тЬудовrимДОГОВОром та посадовою iнструкцiею. 
-- --rуrдалrl l\чрJllцll I\l 

l

'ilvll Поряцоlсзвiтlвшпrяуповноваженоi особи перед департаментом освiти та наукиОfuЦее'СаДt{ЬПСГРаЦiiТа 
ЩеПаРТа ментом за побiга ннr rч r"""rrення корупцii: ндзк, ii

(Далi - департамент) -i 
, , 

-. ., 
,

1.Уповноважена особа
департаментом або директором
програми (лалi - Звiт).

не рiдше нiж один раз
КПЛ, готуе звiт про

На PiK В СТРОки та у порядку,;визначенi
результати виконання АнтикоРуПЦiЙноi

2.Звiт повинен включати iнформацiю щодо:- стану виконання заходiв, визначених Антикорупцiйною програмою;- результатiв впровадження заходiв, визначених Антикоруrпдirною програмою;

]l,
]



,;i::ЖЖ;:'J#;1Н:МОГ 
ЗаКОНУ, АНТИКОРУпцiйноТ програми та заходiв, вжитих дл4

- -'Н:';: ::, :::j::': _::_*"ООИХ 
ПеРеВi Рок та внутр i шн ix розслiдув ань ;;;;;';;;;;ЫЖ;;ifi:;", r, 

"*u"o", 
j",

,ого не обгрунтованих обrлс*о-, ь.,-^---j-
-J -_-rlvrrчlllfrv J llчбflUБа}кеНИМ СВОlХнього не обгрунтованих обмежень, випадкiв втручання у його дiяльнiст,icTb з боку TpeTix осiб;- наявних пропозицiй i рекомендацiй.

1, ПрацiвнИкам КПЛ гарантуетьСя конфiденцiйнiсть ix повiдомлень департirм.""r, uйr.**,КПЛ або Уповноваженiй особi npo 
"*"n."i ознаки nopyr."" Антикорупцiйноl програми,КОРУПЦiЙНИХ ЧИ ПОВ'ЯЗаНИХ З КОРУПЦiею правопоруш"r" 

" дl"п"ностi iнших ;щраlлiвникiвКПЛ Та ПОВiДОМЛеНЬ ПРО фаКТИ ПiдОур"""" працiвникiв кпл до вчинення коруfirцiйних чил ПОВ'ЯЗаНИХ з корупцiею правопоруш;. ] ]

2, ПОВiДОМЛеНня про виявленi orru*" попчIтIрЕL 
^,,_,,_.л. 

l i'l'r:

повiдомлен"" прЪ факти пiдбурення ilo"i;:X"*"oi#;"o]:.*T 
ПрогРамиl] , r*о*

ПОВ'ЯЗаНИХ З корупцiею npu"onopy,u.r" 
"о*уr" бути здiйснJ"i 

"";Н;"; "Тlr#Т,?rfi;;за допомогою каналiв зв'язку' визначених у АнтикорУпцiйнiй програмi. . ] ' ,

fiTжiJ:*;1u;","" цiлодобову роботу "**чй *u"*i" зв'язку,а ннiй,зdхи*i,l 
,з ппп"___ ол_i_л._л'ручання i витоку iнформацiТ.

ня Для

3, У разi необхiдностi змiст наданого Звiту додатково обговорюеться УповдОвЫеноюособою iз департаментоМ або директором КПЛ. 
,l^vDv UUt uБUPtOeTbc] 

i, 
, l] i4, Загальнi результати виконання Антикорупцiйноi програми, зil}наченi у пiдпунктах'1, 2пункту 2 цього роздiлу АнтикорупцiйноТ 

.програ"", р"r"r*уються у .чйrому вiдкритомудоступi у паперовiй таlабо.п"*rрйit формi, u 
"u*o* "чй-.чиri лiцеТ. j l ,

lИП, Порццссздiiiснеrпянаlляду, контролю за дотриманням А_нтикорупцiйно[ програми.а Tu,turc о цiн ки р езул ьта TiB зд iй сн"""" r"р"о Ou.r."".* 
"ъБ;;;;;il"' 

u 
i.^1, Уповноважена особа здiйснюе нагляд i постiйний контроль за дотриманнямпрацiвниками, директором КПЛ АнтикорупцiИrоiпро.рам". ] ]j2. Нагляд i контроль за дотриманням Антикорупцiйноi програми здйснюЬтьс"Уповноваженою особою у таких формах: 

yJlrчrfrnul rrрOграм] 

] i 
,1 ) розгляд i реагування на повiдомлення про порушення вимог Антикорупцiйлф програми,ВЧИНеННЯ КоРупцiйних або пов'язаних з корупцiею прu"опоруtlrar"; , j. 

r2) здiйснення планових ,u norunr, *.,о,* ;;;:::1;"-1 . ' ] i

виконання (реалiзацii) Антикорупцtйr"i fi:ilf,jИХ 
ПеРеВiРОК ДiЯЛЬНОСТi працiвникiв лiцею шодо

],,, ,
з) проведення експертизи органiзацiйно-розпорядчих, юридичних, виробничих тафiнансових документiв, u,u"o* ix проектiв. - - ' lЧИХ' ЮРИДИЧНИХ 

:, ,.]l , ,, ,
4) Якщо пiд час здiйснення нагляДУ або контролю за дотриманням Ангищоруцщiйноiпрограми Уповноважена особа виявить ознаки порушення Антикорупцiйноi програц,rиlабо ознакивчинення корупцiйного або пов'язаноrо з корупцiею правопорушення, вона iнiцiюе переддиректороМ лiцеЮ питаннЯ проведення внутрiшньо.о poaanioy"unr" у nop"uny,- передбаченомуроздiлом ХV Антикорупцiйноi]програми. 

i.5) УПОВНОВаЖеНа ОСОба Забезпечуе органiзацiю здiйснення оцiнки !езультатiвВПРОВаДЖеННЯ ЗаХОДiВ, ПеРеДбаЧених Антикорупцiйною програмою, | |i l

!ля здiйснення оцiнки УповновtDкена особа мае niu"o отримувати у письцьdiй формi
Ж:;;]:* 

iНфОРМаЦiЮ ВiД ПРаЦiВН'*i", д"р"ктора КПл npo р".уп"тати реалiзацli, вiдiirоъ!д"r*
i.:РеЗУЛЬТаТИ ОЦiНКИ УЗаГаЛЬНЮЮТься УповновzDкеною особою у письмово"у э"i{jli"{,пllй 

"o"u
складае не рiдше нiж раз на шiсть Micl
проводиться за критерiями, визнач.,,," frl"lff#fi:J:::r:r: КПЛ та л'*пlu'"ч11,|iоi]i;;;



4. Повiдомлення працiвникiв КПЛ про виявлення ознак
ii

корупцiйних чи .поq'rrUвiлOмJlgння працlвникlв ltlIJl про виявлення ознак вчинення корупцiйних чиlпор'язаних
:opyпцieюПpаBoПopyшeнЬМoжyTЬбyтиaнoнiмниМи.:]i,1,1,],i
AHoHiMHe повiдомлення про виявлення ознак вчинення корупцiйних чи ,пdв'язаr!их з

з корупцiею правопорушень можуть бути анонiмними.

корупцiеЮ правопоруШень може бути розгЛянуто лиШе у випадку, *on' наведеца,у *|"оrу
iнформацiя стосу€ться конкретного працiвника Кпл А або дiлових партнерiв лiцф та мiьтить
фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi. l ;.

5. ПеревiрКу iнформаЦiТ, викладеНоТ в повiдоМленнi' здiйснюе УповноваЖ.ru o.JO''d ]а якщо
повiдомленнЯ стосуетьсЯ дiЙ самоТ УповноваженоТ особИ - працiвник, iиЗнhчений

6. Буль-якi данi, що дають можливiсть iдентифiкувати особу, яка повiдомила УповновiDкену
особу про факти пiдбурення до вчинення корупцiйного або пов'язаного з lкорупцiею
правопоруШення абО про виявлеНня ознаК порушення вимог АнтикорупцiйноТ програми, вчинення
працiвниками чи iншими особами корупцiйних або повоязаних з корупцiсю правопорушень,
нrLпежать до конфiденцiйнот iнформацii та охороняються згiдно з законом.

Уповноважена особа та особи, залученi нею до перевiрки викладеноi у повiдомленнi
iнформацii, не в правi ii розголошувати.

Х. Процедури захисту працiвникiв, якi повiдомили iнформацiю про
пов'язане з корупцiею правопорушення

l,.:ili',''lil. .щиректор Кпл таlабо Уповноважена особа в межах свотх повновzt)кень забезпечуютБ умови
для захисту осiб, якi надають допомогу в запобiганнi, виявленнi та протидii , r, l

i,'lКОРУПЦiТ В КПЛ. ] ii i, ,;;;: }t .. 
]i ,.,2' IнформацiЯ про працiвНика, якиЙ повiдомиВ про ознакИ порушеннЯ вимоГ Д,Дтицорjlпцiйrнот

програми, виявлення ознак корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правоцсiруйення
(далi - викривач)' не може бути розгоЛошена' KpiM випадкiв. l , i 'i 

, , ,

встановлених законом. l,, j ] ,з. Викривача не може бути звiльнено чи примушено до звiльнення, притягцу-то до
дисциплiнарнот вiдповiдальностi чи пiддано з боку керiвництва iншим негат4рним ?fl4адам
впливУ (переведенНя, атестацiЯ, змiна умов працi, вiдмова в призначеннi на вишу пdauду,
скорочення заробiтнот плати тощо) або загрозi таких заходiв впливу , У ] 

,qц,lязку з
повiдомленням ним про порушення вимог антикорупцiйного законодавства таlабь вимог

ij]А нти коруп цi йноТ програми.
4. У разi витоку конфiденцiйноi iнформацiт про викривача директор Кпл. ,уddвнрь4жена

особа за заявою такого працiвника або за власною iнiцiативою повинен невiдкладнь Jжrrи
Bcix заходiв для уникнення настання негативних наслiдкiв дiя викрива.iа hсiв'язаir"* ,
таким розголошенням.

5. Заходи для захисту викривача визначаються департаментом або директором,кпл chi.ribHo з
Уповноваженою особою i впроваджуються за умови письмовоi згоди працiч,irкul ,

j, .,l.]l]i , { .1lii

XI. ВРеГУЛЮВання конфлiкту iHTepeciB в дiяльностi працiвникiв кпл i i :i'l) ;i, ::;'

'i.il, Працiвники мплА зобов'язанi не пiзнiше наступного робочого дня з дати, колй дiзналися
чи повиннi були дiзнатися про наявнiсть у них реirльного чи потенцiйЁогсjli<онфЛiкту
iHTepeciB, письмово повiдомляти про це свого безпосередньо директора КПЛ, не ЬЕ{firяти
дiй та не приймати рiшень в умовах реirльного конфлiкту iHTepeciB та вжиtи заходiь Щодо
врегулювання реirльного або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB.
у разi виникнення реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у директора Кпл BiH

письмово повiдомляе про це Уповноважену особу та департамент. 
-]] 

,i ]У разi виникнення реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у Чповноdаi*ёнрЛ: фоби
вона письмово повiдомляе про це директора КПЛ. i , l ' ii ,i'l , t

2, !иректор КПЛ протягом двох робочих днiв пiсля отримання повiдомлення tIoo irаяЬ*iiсть ч
пiдлеглоi йому особи реального чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB приИмаЪ pi*b""! npo
спосiб врегулювання конфлiкту iHTepeciB, про що повiдомляс



i'l, в разi коли йомУ стало вiдоМо прО конфлiкТ iHTepeciB у пiдлеглого йому працiвника,
зобов'язаний вжити передбачених законом заходiв для запобiгання та 

"p..ynto"u"", й;i;;iHTepeciB (у тому числi у разi самостiйного виявлення наявного конфлiкту iHTepeciB у пiдле.лоiйoмyoсoбибeззДiйсненнянеювiдпoвiднoгoпoвiдoмлeння).
3, ВрегулюваНня конфлiкту iHTepeciB здiйснюсться за допомогою одного з нижченаведених

заходiв:

категорiй працiвникiв Кпл встановлюються Уповноваженою особою.
1,il,,.ri д"р*rора КГiЛ n|"fi"ulcrb."

департаментом.
5, Ilili::"-" КПЛ МОЖУТЬ Самостiйно вжити заходiв щодо врегулюванr" i *olicjni

rrрсцlбпики NllJl можуть самостlйно вжити заходiв щодо врегулюваНня коliфлiкту
iHTepeciB шляхоМ позбавленНя вiдповiдНого приватНого iHTepeCy ; 

";;;*'пПоr".фо""*локVментiп пипрrтлпl, -i,,-,л фл \r_лл.,л- ,], i] ',,' 
'г-'Т-""'^

документiв директорУ лiцею та Уповноваженiй особi. Позбu"п.rr" rр"";;;;i[ мае

l0

виключати будь-яку можливiсть його приховування.

2, Суть зверНення щодО надання роз'яснення чи консультацiТ викладасться бaaпоa"Рaдr"оуповноваженiй особi (у визначенi Уповноваженою особою днi та години рсобистогоприйому) або шляхом направлення на ii iм'я службовот записки чи надiсдантiя на iiелектронну адресу письмового звернення у довiльнiй формi. l _ l

3, Уповноважена особа надас усне роз'яснення пiд час особистого прийому аОо у пlilсdlп

1ll:' ]:" "iЗНiШе 
НiЖ ПРОТягом 5 робочих днiв з дня отриманr" *nrry. yno"roi*i

особа Може продоВжиТи строк розгляду звернення, €ule не бiльше нiж на ,. '''""*^ili;робочих днiв, про що письмоВо iнформус особу' яка звернулась за роз'ясненням. l . ,], ,, ,,i', ,l. 
i:*""л:,*,:::л:ii:::_..y"r.]*""ня 

Уповноважена особа виявить ознztки,"ор'#r""
АНТИКОРУПЦiйНОТ ПРОграми або ознаки вчинення корупцiйно.";;;;;,;""]." 

"-БЛ*",#
правопорушення, Вона iнiцiюе перед Директором Кпл питання проведеr", 

""yrpiriio.oрозслiдування у порядку, передбаченому роздiлом ХV АнтикорупцiйноТ про.рuй:". 
*,*, "

кацii працi"""*'j уёферiзапобiгання та виявлёння корупцii в КПЛ ' 
'

l' Пiдвищення квалiфiкацiт працiвникiв Кпл у сферi запобiгання та виявлення корупцiтздiйснюеться з метою надання базових знань з питань антикорупцiйного законодавOтва,пiдвищення рiвня виконання вимог Антикорупцiйнот [рограми, й;;;;;;;антикорупцiйноi культури, а також виховання нетерпимостi до корупцiТ.2, Пiдвищення квалiфiкацiТ повинно передбачати 
"* 

,u*од" для BciX працiвникiв КПЛ. i ; ;,так i oKpeMi заходи для директора КПЛ. 
rчrУ rlrr\t, ".,"' 

.тематика та форма заходiв (семiнари' лекцii' практикуми, тренiнги. вебiнари тоцо) iзпiдвищення квалiфiкацii визначаються Уповноваженою особою з урахуванням:
i.'

..
,]i



ХIV. Застосування заходiв дисциплiнарноi вiдповiдальностi до працiвникiв, якi
положення Антикорупцiйноi програми

l. У разi наявностi iнформацiТ, що свiдчить про ознаки лорушення працiвниками
АнтикорупцiйноТ програми, здiйснюються TaKi заходи:

1) ПРОТЯГОМ 3 ДНiВ iНiЦiЮВаТи проведення внутрiшнього розслiдуван""] .. *lетою
ПiДТВеРДЖеННЯ ЧИ СПРОСТУВання iнформацiТ про ймовiрне nopy'u.rr" дrr",]"оiпТiоii
ПрограМи або корУпцiйне чи пов'язане з корупцiею npu"onopyb"r"; ' 

' l ']lf,i,Iii'l"''vyJ цчппл,2) за результатами проведення внутрiшнього розслiду"чr""'r*rо"rrчr"i]д"afuпТfl;стягненнядовиннихосiб,якщодляцьогоепiдстави: ; ], i'1 ;

U,гягнення до винних осiб, якщо для цього е пiдстави: ;' ,i il : li li r :i i '
з) за результатами внутРiшньогО розслiдуваНня визначИти способИ усуненн* пр"|ir" iнаслiДкiв ПорУшення, якщо таке мало мiсце, а також ,чб.;;;;;;-ъJl"r" ililтопоrt.r!l Jзапобiгання таким дiям у майбутньому; ' l4) 

If"H 
""# 

"*:::; ";:з: 
"ъ""оЯЙ :::"" :Я:_::.: ::1,9:о з корупц i е ю npui i,nвчинення якого передбачен" 

ia-чili.]pu,""ny 
'ub; - 

й;ii;;;;";1il;;E'liji[Xi;;
:::i:T,?, iнформуватй про це спецiально уповъоважених суб'сктiв у сферt,протидКОРУПЦtlJ-..:,]..-

, "'|i] i : ,

3, ВНУТРiШНС РОЗСЛiДУВаНня проводиться лише у випадках, коли надана або виявлен,L GvU бl

l) пропозицiй директора, департаменту, керiвникiв отруктурних пiдроздiлiв;
2) результатiв оцiнки впровадження заходiв АнтикорупцiйноТ програми; i

3) результатiв перiодичноi оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi Кпл; i 
',

5) звiтУ УповноваженоТ особи перед департаментом. ' , 
]з, Витрати часу на пiдвищення квалiфiкацiТ у сферi запобiгання та виявлення кррупцiТ' 
]

складають не менше 10 вiдсоткiв загального обсягу робочого часу на пiврiччя. l,

4, облiк лроведених заходiв iз пiдвищення ква,riфiкацii у сферi ,uпобi.u""" та виявлення
корупцiт, а також облiк присутнiх на заходах здiйснюсться Уповноваженою особою.

1) призначасться у встановленому роздiло}.r ХV АнтикорупцiйноТ прогрu"й ,lоdяд*у'
внУтрiшне розслiДУвання з метою пiдтвердження чи спростування iнформацii про и"о"j;";'-1-'^^''
порушення;

кпл накладас дисциплiнарне стягнення вiдповiдно до закону. il : .,, ,i2' .Щисциплiнарнi стягнеНня накладаЮться дирекТором КПЛ на працiвнИ*i" 
"ЛдповiД"оiдоiнорм законодавства про працю.

1, У разi надходження повiдомлення або виявлення ознак порушення Аrпrillр};iiiй"от
програми працiвником Кпл або ознак вчинення працiвником Кпл *ооппп!iи""i'"ol
пов'язаних з корупцiею правопорушень Уповнов€Dкена особа повiдомляс rЙ"J;;;;;r;;;
лiцею, який вживае заходiв, передбачених пунктом 2 цього роздiлу. 

л -l ^ 

ir"""Y*У разi надходженНя повiдомлення або виявлення ознак порушення вимог днгикьDупjiи".тпрограми директором КПЛ або ознак вчинення корупцiйного чи пов'язаного з *оруfiцi.оправопорушення Уповнов.Dкена особа повiдомляс про це департамент, який ,в*и"чеiЬ-аjiодi",
передбачених пунктом 2 цього роздiлу. , i, l , '- i-----',rчr4цDUlUрч5лlJrу. l :l 1' l, iу разi надходження повiдомлення або виявлення фактiв про вчинення Уповноiыособою корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення, "";rr.l#l



iнформацiЯ стосуетьсЯ конкретних осiб та мiстить фактичнi данi, якi
перевiренi.
внутрiшне розслiдування призначаеться директором

порядок проведення внутрiшнiх розслiдувань, якi здiйснюються
програми, затверджуеться директором лiцею.

.Що складу KoMicii обов'язково включаеться Уповноважена особа,
коли розслiдування призначаеться за наслiдками виявлення фактiв чи отр
вчинення Уповноваженою особою корупцiйного або пов'язаного з
порушення вимог АнтикорупцiйноТ програми.

у разi якщо за результатами внутрiшнього розслiдування на Упов
накладаеться дисциплiнарне стягнення, про це письмово повiдомлясться
питань запобiгання корупцii у дводенний строк з дати його накладення.

l. !иректор КПЛ забезпечуе органiзацiю механiзмiв зворотного зв'язку та
процеси' спрямованi на пiдтримку та постiйне вдосконалення Антикоочпшii

4. ПропозицiТ щодо внесення змiн до АнтикорупцiйноТ програми подаютБся
особi, яка ik вивчае та систематизус. Раз на pik Уповноважена особа надае l

кпл i
вiдповiдно

Строк проведення розслiдування не tIовинен перевищувати 14 днiв.
Матерiали проведених внутрiшнiх розслiдувань зберiгаються в apxiBi Уп

не менше 5 poKiB.

узагzIльнення пропозицiй щодо внесення змiн до АнтикорупцiйноТ п
та надае своТ рекомендацiТ щодо ix врахування або вiдхилення.

5, !иректор Кпл, отримавши вiд Уповноваженот особи узагальнення
внесення змiн до АнтикорупцiйноТ програми, iнiцiюс проведення i" вiдк1

У випадках, коли Уповноважена особа наполягають на TepMiHoBoMy внеё
до АнтикорупцiйноТ програми, директор КПЛ у найкоротший строк, але не пiзнir

обговорення трудовим колективом.

надходження таких пропозицiй, iнiцiюе проведення вiдповiдного обговорення. l l

невiд'€мною частиною.
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