ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИIВСПЕЦТРАНС"
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ З ПИТАНЬ ЗАПОБIГАННЯ ТА
ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦri Пра.Т <<Киiвспецтранс>
I. Загальнi положення
1. I_{e Положення визначас завдання, функцii та права уповноваженоi особи з питань запобiгання
та виявлення корулчii (далi )дIовноважена особа) Приватного акцiонерного товариства
<Киiвспецтранс> (далi - ПрАТ <<Киiвспецтранс >).
2, У цьому Положеннi термiни вживаються у значеннi, наведенЬму В Законi Украiни <Про
запобiгання корупчii) (далi - Закон).
3. З огляду на структуру, чисельнiсть працiвникiв, у тому числi тих, якi е суб'сктами декларування,
а також обсяг, характер i складнiсть роботи, враховуючи недоцiльнiсть уIворення
уловноваженого пiдроздiлу з питань запобiгання та виявлення корупцii - в ПрАТ <<КиТвспецтранс)
визначено Уповноважену особу.
4. Уповноважена особа с самостiйною та функцiонально незалежною особою вiдповiдно
до частини першоi cTaTTi 131 Закону.
5. Голова Правлiння ПрАТ <<Киiвспецтранс)) забезпечус гарантii незаJIежностi уповноваженоI
особи вiд впливу чи втр)л{ання у il роботу"
б. Втруlання у дiяльнiсть уповноваженоi особи пiд час здiйснення нею своiх повноважень, а також

покладення

на уповноважену особу обов'язкiв, що не належать або виходять за межi iI

повноважень чи обмежують виконання покладених на Hei завдань, забороняються.
1. У разi вiдсутностi уповноваженоi особи у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю,
перебуванням у вiдпустцi та з iнших причин, ii обов'язки виконус iнша особа (за fi згодою),
визначена Головою Правлiння ПрАТ <Киiвспецтранс).
8. Уповноважена особа у своiй дiяльностi керу€ться Конституцiею та законами УкраТни, а також
указами Президента Украiни i постановами BepxoBHoi Ради Украiни, актами Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, iншими нормативно-правовими актами, у тому числi цим положенням.
9. Уповноваженiй особi забороняеться розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом,
отриману у зв'язку iз виконанням службових обов'язкiв, KpiM випадкiв, встановлених законом.
10. Уповноважена особа визначасться Головою Правлiння ПрАТ <Киiвспецтранс) з числа
працiвникiв Пiдприемства.
11. Уповноважена особа пiдзвiтна i пiдконтрольна Головi Правлiння ПрАТ <<Киiвспецтранс).

II. OcHoBHi завдання, функцii та права уповноваженоi особи
1. Основними завданнями уповноваженоi особи е:
1) розроблення, органiзацiя та контроль за проведенням заходiв щодо запобiгання корупшiйним
правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корулчiею;
2) органiзацiя роботи з оцiнки корупчiйних ризикiв у дiяльностi ПрАТ <Киiвспецтранс)),
пiдготовки заходiв щодо ix усунення, внесення Головi Правлiння ПрАТ <<Киiвспецтранс))
вiдповiдних пропозицiй;
3) надання методичноi та консультацiйноi допомоги з питань додержання законодавства щодо
запобiгання корулчii;

здiйснення заходiв з виявлення конфлiкту iHTepeciB, сприяння його врегулюванню,
iнформування Голови Правлiння ПрАТ <Киiвспецтранс)) та Нацiонального агентства про
виявлення конфлiкту iHTepeciB (далi - НАЗК) та заходи, вжитi для його врегулювання;
5) забезпечення захисту працiвникiв, якi повiдомили про порушення вимог Закону, вiд

4)

застосування негативних заходiв впливу вiдповiдно до законодавства щодо захисту викривачiв;
6) iнформрання Голови Правлiння ПрАТ <<Киiвспецтранс)), НАЗК, iнших спецiально
уповноважених суб'сктiв у сферi протидii корупчiТ про факти порушення законодавства у оферi
запобiгання i протидii корупчii.
2. Уповноважена особа вiдповiдно до покладених на Hei завдань:
1) здiйснюе заходи щодо запобiгання та виявлення порушень вимог Закону;
2) розробля€ проекти aKTiB з питань запобiгання та виявлення корупцii ПрАТ <Киiвспецтранс>;

3) органiзовус роботу з оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi ПрАТ <<Киiвспецтранс)),
пiдготовки заходiв щодо ix усунення, вносить Головi Правлiння ПрАТ <<Киiвспецтранс)>

пропозицii щодо таких заходiв;
4) надас структурним пiдроздiлам та iх працiвникам методичну та консультацiйну допомогу з
питань додержання законодавства щодо запобiгання KoplTruii;
5) вживае заходiв з виявлення конфлiкту iHTepeciB та сприяе його врегулюванню, iнформуе Голову
Правлiння ПрАТ <<Киiвспецтранс) та Нацiонапьне агентство про виявлення конфлiкту iHTepeciB та
заходи, вжитi для його врегулювання;
6) здiйснюс перевiрку повiдомлень про можливi факти корупцiйних або пОв'язаних з корупцiею
правопорушень, iнших порушень Закону;
7) iнформуе Голову Правлiння ПрАТ <<Киiвспецтранс)), НАЗК, iнших спецiально )дIовноважених
суб'ектiв у сферi протидii корупчii про факти, що можуть свiдчити про вчинення корупцiйних або
пов'язаних з корупчiсю правопорушень та iнших пор}.шень вимог Закону працiвниками ПрАТ
<<Киiвспецтранс));

8) органiзовуе роботу та бере yracTb у службовому розслiдуъаннi, яке проводиться з метою
виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корулцiйного або пов'язаного з корупцiсю
правопорушення;
9) вiзуе проекти наказiв (розпоряджень) з ocнoBнoi дiяльностi, адмiнiстративно-господарських
питань, а також проекти наказiв (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно вiд
ix видiв;
10) веде облiк працiвникiв ПрАТ кКиiвспецтранс)), притягнутих до вiдповiда-пьностi за вчинення
корупчiйних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупчiсю;
11) взасмодiе з уповноваженими пiдроздiлами
суб'ектами у сферi протидii корупчii;

з НАЗК, iншими

спецiально уповноваженими

3. Уповноважена особа з метою виконання покJIадених на неi завдань мас право:

допункту 1частини другоi cTaTTi 53-9Закону, вiд iнших стр}ктурних
пiдроздiлiв ПрАТ кКиiвспецтранс) докуIиенти, у тому числi Ti, що мiстять iнформацiю з
1) витребувати, вiдповiдно

обмеженим доступом, та робити чи отримувати Тх копii;

2) отримрати вiд посадових та службових осiб ПрАТ <Киiвспецтранс) письмовi пояснення з
приводу обставин, що можугь свiдчити про пор}.шення вимог Закону щодо запобiгання та
врегулювання конфлiкту iHTepeciB та iнших передбачених вимог та обмежень;
3) мати доступ до документiв та iнформацii необхiдних для виконання покладених на неi'завдань,
з урахуванням обмежень, встановлених законом;
4) проводи-lи для працiвникiв ПрАТ <<КиiвспецтрансD внугрiшнi навчання, а також iнiцiювати
проведення нарад з питань запобiгання i виявлення корупшii;
5) здiйснювати контроль за дотриманням антикорулцiЙного законодавства, у тому числi розгляд
повiдомлень про порушення вимог Закону;
6) вносити подання Головi ПрАТ <<Киiвспецтранс)) про притягнення винних осiб до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi на виконання повноважень у сферi захисту викривачiв.

III.ВЦповiдальнiсть
1.Уповноважена особа з питань запобiгання та виявлення корупцii несе вiдповiдальнiсть за:
1) неналежне виконання своiх обов'язкiв, передбачених дiючим законодавством, вiдповiдними

чинними нормат}Iвно-правовими актами;
2) правопорушення, cKocHi в процесi здiйснення свосТ дiяльностi - в межах, визначених дiючими
адмiнiстративним, кримiнальним та цивiльним законодавством Украiни;
3) порушення правил внугрiшнього трудового розпорядку.

IV. Квалiфiкацiйнi вимоги
1.На посаду },tlовноваженоi особи з питань запобiгання та виявлення корупчii призначаеться

особа, яка мас:
1) повну вищу юридичну ocBiTy вiдповiдного напряму пiдготовки (спецiалiст або магiстр);
2) за станом здоров'я може виконувати своТ функцiона;rьнi обов'язки.

V. Взаемовйносини (зв'язки) за посадою:
1. Для наJIежного виконання обов'язкiв та реалiзацii прав утIовноважена особа з питань
запобiгання та виявлення корупцii взасмодiс:
1) уповноважена особа з питань запобiгання та виявлення кор}ццii отримус завдання та виконуе
вказiвки Голови Правлiння ПрАТ <Киiвспецтранс));
2) з метою виконання покладених на Hei завдань уповноважена особа з питань запобiгання та
виявлення корупчii мае право отримувати необхiдну iнформацiю вiд ycix структурних пiдроздiлiв
ПрАТ <Киiвспецтранс)) та працiвникiв Пiдприсмства.

YI. Прикiнцевi положення
1. Це Положення, змiни та доповнення до нього затверджуеться Головою Правлiння ПрАТ

<Киiвспецтранс)).

ПIДГОТОВЛЕНО:
Головний спецiалiст - уповноважена особа
з питань запобiгання та виявлення корупчii

ПОГОДЖЕНО:
Начапьник юридичного вiддiлу

Начальник вiддiлу по роботi
з персонаJIом

ry?

С.о. Голеня

Н.В. Перевязко

