MiHicTepcTBo енергетики та вугiльноТ промисловостi Украiни

дЕржАВнЕ пIдПри€мсТво

.,РЕгIонАльнI ЕлЕктРичнI йврвжl,,,

нАкАз
"

'/61"

грудня 2Ol9 р.

м. Киiв

Ns Eg

Про затвердження HoBoi редакцii
Правил уреryлювання конфлiктiв
iHTepeciB у ДП <Регiональнi електричнi
мережi> шляхом проведення
зовнiшнього контролю

Упродовж 2018-2019 poKiB

в дП

<Регiональнi електричнi мережi>
керiвництвоМ пiдприемства та структурних пiдроздiлiв вживаJIись заходи для
запобiгання конфлiктам iHTepeciB вiдповiдно до Правил вреryлювання
конфлiктiв iHTepeciB шляхом проведення зовнiшнього контролю. В процесi
виконання цих заходiв було встановлено, що не Bci тези Правил вреryлювання
сприяють своечасному реаryванню посадових осiб на наявнiсть конфлiктiв
iHTepeciB.

KpiM того з'явилися новели судовоi практики щодо розгляду справ про
адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з корупцiсю. А саме cтocoBrlo
неповiдомлення про наявнiсть ре€шьного конфлiкту iHTepeciB та дiй посадовIIх
осiб в умовах ре€Lпьного конфлiкту iHTepeciB.
ВраховуючИ вищезазНачене та вимоГи статеЙ 27, 28, 29, 3З Закону

УкраТни uПро запобiгання корупцii>, Антикорупцiйноi

пiдприемства,

програми

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити

в

новiй редакцii Правила врегулювання конфлiктiв
<регiональнi електричнi мережi> шляхом проведенrя

iHTepeciB у дп
зовнiшнього контролю (далi - Правила контролю), поданi у додатку до цьоt.о
накzlзу.
2. Вiдповiдно до вимоГ статей 29 таЗ3 Закону Украiни <Про запобiгання

корупцii>, здiйснювати вреryлювання iснуючих та майбутнiх конфлiктiв
iHTepeciB у посадових осiб дп <регiональнi електричнi мережi>> шляхом
здiйснення повноважень цих посадових осiб пiд зовнiшнiм контролем згiдно з
ПравиламИ контролЮ. Iншi заходи врегулювання конфлiкiiв iHTepeciB,
передбаЧенi Законом Украiни кПро запобiгання корупцiii>, застосовувати
тiльки у разi неможливостi застосуванI{я заходiв зовнiшнього контролю.
TepMiH: постiйно
3. Вiдповiдно до частини 2 cTaTTi 33 Закону Украiни <Про запобiгання
корупцii> призначити вiдповiдальними за проведення зовнiшнього контролк):
3.1. Першого заступника генераJIьного директора-виконавчого
директора !яченко с.в. - за здiйсненням службових повI{оважень та

виконанняМ вiдповiдних

дiЙ

заступниками генер€Lльного директора
заступнИками виконавчого директора, головним бухгалтеРоМ, директораN,rи
департаментiв та директорами фiлiй, нач€Lльником вiддiлу охорони працi i
пожежнОi безпекИ щодО iх близьКих осiб, якi знахОдятьсЯ в ixHboMY ПРЯМО}/tУ

пiдпорядкуваннi.
3.2. Головного бухгалтера Лебедеву В.М., директора !епартаменту з
комерцiйних питань Петрова с.в., директора Юридичного департаменту
ЛавренЮк I.Л., директоРа Технiчного департаменту Ходоса о.п., директора
!епартаМентУ фiнансiв Аврамову Н.М., директора Щепартаменту дистрибуrцiТ
електроенергiТ Поповича B.I., директора Адмiнiстративно-господарсько]го
департаменту Отрошенка Б.А., директора !епартаменту документаJIьно]го
забезпечення та кадровоТ роботи Кублiй А.П, директора !епартамен.гу
iНфОРМаЦiйних технологiй, зв'язку та iнформацiйноi безпеки Матвеева е.Л, за здiйсненням службових повноважень та виконанням вiдповiдних дiй
заступнИкамИ головноГо бухгалТера, застУпниками директорiв департаментiв,
керiвниками вiддiлiв апарату управлiння та Тх заступниками щодо ix близькr.rх
осiб, якi знаходяться в iхньому прямому пiдпорядкуваннi.
3.3. Щиректора f{оrIецькоТ фiлiТ Клепача С.С., директора ЛуганськоТ фiлrii
Решетняка М.В., директора Львiвськоi фiлii Гаврилiва Б.I., директора
ВОЛИНСЬКОТ фiлii Адамського О.А. - за здiйсненням службових повноважень:га
ВИКОНаННЯМ ВiдповiДних дiЙ заступниками директорiв, технiчниvtи
ДИРеКТОРаМи, нач€Lпьниками та головними iнженерами енергоуправлiнь :га
iНШИХ ПОСаДоВцiв фiлiй щодо iх близьких осiб, якi знаходяться в iхньошtу
прямому пiдпорядкуваннi.
4. ЗаГальний контроль за роботою посадових осiб, вiдповiдальних за
ПРОВеДеННЯ ЗОвнiшнього контролю при врегулюваннi конфлiктiв iHTepeciB,
ПОКЛаСТи на радника генер€Lпьного директора з питань запобiгання ,]га
ВИЯВЛеННЯ КОРУПЦii - особу, вiдповiдальну за реалiзацiю Антикорупцiйнrэi
програми (далi - Уповноважений) Суленка О.О.
5. Уповноваженому Суденку О.О.
5.1 Пiдготувати
надати посадовим особам пiдприемств,а,
ВiДПОвiдальним за проведення зовнiшнього контролю, роз'яснення щодо iх дiй
у процесi здiйснення контрольних заходiв за Правилами контролю.
TepMiH: до 10.0l .2020
5.2. ПРОВеСти ceMiHap з посадовими особами апарату управлiннrя

та

пiдприемства щодо заходiв

передбачених Законом

про

вреryлювання конфлiктiв

Украiни uПро запобiгання

iHTepeci.B,

корупцiI>,

Антикорупцiйною програмою та Правилами контролю.
TepMiH: до 30. |2.20|9
5.З. ВПРОДОВЖ 2020 року щокварт€tJIьно надавати генер€Lльному
директору iнформацiю щодо стану роботи iз запобiгання та врегулювання
конфлiктiв iHTepeciB серед посадових осiб на пiдприсмствi.
TepMiH: до 20 числа наступного мiсяця

пiсля закiнчення кварт€Lлу
С.С. та директору ЛуганськоТ фiлii
решетняку М.в. полiпшити роботу з вреryлювання iснуючого потенцiйного
6. ,ЦИРектору ЩонецькоТ фiлiТ Клепачу

та ре€Lпьного конфлiкту iHTepeciB у посадових осiб фiлiй вiдповiдно до вимог
Правил контролю.

TepMiH: постiйно
7. Щиректору Волинськоi фiлii Адамському О.А. та директору ЛьвiвськоТ
фiлii Гаврилiву Б.I. вживати заходiв щодо недопущення конфлiктiв iHTepeciB,
У РаЗi ВИНИКНеННя - ix вреryлювання у фiлiях згiдно з Правилами контролю.
TepMiH: постiйно
8. !иректорам фiлiй Клепачу С.С., Решетняку М.В., Адамському О.А.,
ГаВРИЛiВУ Б.I. надавати Уповноваженому Суленку О.О. копii наказiв про
призначення вiдповiдальних за проведення зовнiшнього контролю за
здiйсненням повноважень iншими посадовими особами фiлiй щодо ix
близьких осiб.
TepMiH: до 30. |2.2019,
далi- впродовж З робочих днiв
пiсля призначення

9. ПеРШОМУ Заступнику генер€шьного

директора-виконавчоIчtу

директору Щяченко С.В., директорам фiлiй Клепачу С.С., Решетняку М.В.,
Адамському О.А., Гаврилiву Б.I., головному бухгалтеру Лебедсвiй В.М.,
директорам департаментiв апарату управлiння Петрову С.В., Лавренюк I.Л.,
Ходосу о.П., Аврамовiй Н.М., Поповичу B.I., отрошенку Б.А., Кублiй A.Il,
Матвееву е.Л.:
9.1. Органiзувати ознайомлення Bcix пiдлеглих працiвникiв апараry
УПРаВЛiННЯ Та фiлiЙ з Правилами контролю пiд пiдпис. Копii документiв про
ознайомлення надати Уповноваженому Суденку О.О.
TepMiH: до 15.0I.2020
9.2. Щокварт€шьно надавати iнформацiю генерЕшьному директору
ПiДПРиемства (у виглядi доповiдноТ записки) про роботу щодо запобiгання
КОНфЛiКтам iHTepeciB серед посадових осiб пiдроздiлiв апарату управлiння та
фiлiй.
TepMiH: до l0 числа мiсяця наступного
пiсля закiнчення кварт€uIу
10. Наказ,ЩП <Регiональнi електричнi мережi> вiд 26.09.2018 Ns 61 <Про
ВРеryЛЮВанНя потенцiйного та ре€Lпьного конфлiкту iHTepeciB у посадових осiб
дп <регiональнi електричнi мережi> та заходи щодо под€шьшого lx
запобiгання)) вважати таким, що втратив чиннiсть.
1 1. Контроль за виконанням цього нак€ву заJIишаю за собою.

В.о. генераJIьного лиректора

Суленко О.О.
(044)206472

.

Бiлоус

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДП

<Регiональнi
електричнi мережi>

<6>4#_2u9Ns8/
Правила
врегулювання конфлiктiв iHTepeciB
у ДП <Регiональнi електричнi мережil>
шляхом проведення зовнiшнього контролю
Правила врегулювання конфлiктiв iHTepeciB

у ДП

<Регiональнi
електричнi мережi> (далi - Пiдприсмство) шляхом проведення зовнiшнього
контролю розробленi на базi правового ана_гriзу нормативно-правових
документiв, якi реryлюють спiльну роботу близьких осiб на пiдприемствi, в
ycTaHoBi, органiзацiТдержавноТ форми власностi.
Стаття 25-1 <Обмеження спiльноТ роботи родичiв на пiдприсмствi, в
ycTaHoBi, органiзацiТ> Кодексу законiв про працю УкраТни (далi - КЗпП) не
мiстить iмперативноi прямоТ заборони щодо спiльноi роботи на одному i тому
ж пiдприемствi, в ycTaнoBi, органiзацii осiб, якi е близькими родичами чи
свояками (батьки, подружж я, брати, сестри, дiти, а також батьки, брати, сестри
i дiти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язкiв воI{и
безпосередньо пiдпорядкованi або пiдконтрольнi один одному. Частина 2 цiеi
cTaTTi визначас наступну правову норму: <На пiдпри€мствах, в установах,
органiзацiях державноi форми власностi порядок запровадження таких
обмежень встановлюеться законодавством)). А в дiючих нормативно-правових
актах украiнського законодавства саме для державних пiдприемств
юридичних осiб публiчного права, iмперативнi обмеження та заборони
спiльноi роботи родичiв на пiдприсмствi вiдсутнi.
Стаття 1 Закону УкраТни uПро запобiгання корупцiТ> (далi - Закон) дае
наступне визначення TepMiHy (пряме пiдпорядкування>). I_{e <...вiдносини
прямоi органiзацiйноi або правовоТ залежностi пiдлеглоТ особи вiд Ii керiвника,
в тому числi через вирiшення (участь у вирiшеннi) питань прийняття На
роботу, звiльнення з роботи, застосування заохочень, дисциплiнарних
стягнень, надання вказiвок, доручень тощо, контролю за ix виконанняМ).
В ДП <Регiональнi електричнi мережi> у окремих керiвникiв
структурних пiдроздiлiв в прямому пiдпорядкуваннi можуть працювати
близькi особи. У зв'язку з чим у цих керiвникiв з моменту документ€LГlЬнО
оформлених взаемовiдносин прямого пiдпорядкування обов'язково ВиНиКа€
потенцiйний конфлiкт iHTepeciB. А в подаJIьшому може виникнути i реальниЙ
конфлiкт iHTepeciB. I цi конфлiкти потребують вiдповiдного врегулювання.
Треба вiдзначити, що стаття 27 Закону не забороняе спiльноi роботи
близьких осiб при прямому пiдпорядкуваннi на державних пiдприсмСТВ€lХ,
нез€tлежно вiд посади працiвника або керiвника.

А

стаття 29 Закону передбача€ перш за все використання таких норм
зовнiшнього врегулювання конфлiктiв iHTepeciB, якi не пов'язанi з процедурою
звiльнення працiвника з роботи.
Тому для державних пiдприемств не мае iмперативного характеру пункт
4 частини 1 cTaTTi 4l КЗпП, який передбачае, шо трудовий договiр з
працiвником з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу може бу,ги
розiрваний також у випадку перебування всупереч вимогам Закону Украillи
"Про запобiгання корупцiТ" у прямому пiдпорядкуваннi у близькоi особи.
Приймаючи до уваги вiдсутнiсть у нормативно-правових актах
украiнського законодавства iмперативних обмежень та заборони спiльноТ
роботи близьких осiб на державному пiдприсмствi, враховуючи вимоги Закону
УкраТни <Про запобiгання корупцii>, Антикорупцiйноi llрограми
Пiдприсмства, а також мiсцевi територiальнi умови розташування пiдроздiл,iв
фiлiй, у згiдно зi статтями 28, 29 та З3 Закону в ДП <Регiональнi електричнi
мережi> вводяться наступнi Правила врегулювання конфлiктiв iHTepeciB
шляхом проведення зовнiшнього контролю (далi Правила контролю)
здiйснення повноважень посадових осiб Пiдприемства щодо cBoix близьких
осiб, якi знаходяться пiд ik прямим пiдпорядкуванням.

щодо застчпникiв генерального директора. головного бyхгалтепа,
директорiв департаментiв та директорiв фiлiй (далi - топ-менеджмент
Пiдприемства).

Потенцiйний або реальний конфлiкт iHTepeciB виника€

у

топменеджменту Пiдприсмства одночасно з необхiднiстю прийняття ними щодо
cBoix близьких осiб, якi вже знаходяться (або у майбутньому булуть ) у iiHboMy
прямому пiдпорядкуваннi, адмiнiстративно-управлiнських рiшень або дiй в
питаннях прийняття на роботу, призначення на iншу посаду, застосування
окремого iндивiдуа_lrьного заохочення, надання будь-яких вiдпустсlк,
призначення матерiально вiдповiдальними особами, головами (членами)

iнвентаризацiйних комiсiй, iнших комiсiй, вiдповiдальними особами за

проведення закупiвель тощо.
I-{i посадовi особи топ-менеджменту впродовж одного робочого дня
пiсля виявлення конфлiкту iHTepeciB, згiдно iз частиною 1 cTaTTi 28 Закону,

письмово (директори фiлiй - тiльки електронною поштою) повiдомляють
генер€Lпьному директору Пiдприемства про виникнення у них ре€шьного (або
потенцiйного) конфлiкту iHTepeciB tцодо конкретного випадку. У разi

прийняття близьких

осiб на роботу або

застосування окремого
iндивiдуального заохочення також надасться письмове обrрунтування

необхiдностi такого рiшення.

до частини 3

cTaTTi б1 Закону представники топменеджменту Пiдприсмства одночасно надають електронною поштою на
адресу а ntiko rrе m @u kr. net копiю вищезазначеного повiдомлення радни ку
генершIьного директора з питань запобiгання та виявлення корупцii - особi,

Вiдповiдно

вiдповiдальнiй
Уповноважений).

за

реатriзацiю

Антикорупцiйноi програми

(далi

cTaTTi 28 Закону генеральний директор
особисто приймае рiшення щодо узгодження дiй за цими повiдомленнями
впродовж двох робочих днiв пiсля ix отримання.
разi вiдсутностi генерЕLпьного директора (вiдпустка, хвороба,
вiдрядження тощо) вищезазначенi питання вирiшуе посадова особа, яка
тимчасово виконус обов'язки генерzLпьного директора.
Копii повiдомлень з резолюцiсю генер€Lльного директора впродовж
робочоТ доби надаються тогI-менеджменту через загальний вiддiл

Вiдповiдно до частини

З

У

Пiдприсмства. Оригiнал погодженого повiдомлення

нада€ться

Уповноваженому для контролю та зберiгання.
Якщо рiшення щодо близьких осiб топ-менеджменту Пiдприемства
розглядасться та приймасться одноосiбно генер€tльним директором за
особистою iнiцiативою або за iнiцiативою iнших посадових осiб, не пов'язаних
з ними родинними зв'язками , то визначена за Законом квалiфiкацiйна ознака
прямого пiдпорядкування близьких осiб не застосовусться. I будь-який
конфлiкт iHTepeciB в таких випадках теж вiдсутнiй. Але у разi узгодження,
пiдписання та реестрацii вiдповiдного внутрiшнього нормативного документу
щодо близьких осiб топ-менеджменту, його копiя також надаеться через
заг€LгIьний вiддiл Пiдприемства Уповноваженому для зберiгання та контролю.

щодо iнших посадових осiб апарату управлiння.

Вiдповiдно до cTaTTi ЗЗ Закону перший заступник генер€шьного
директора - виконавчий директор, заступники генерального директора заступники виконавчого директора, головний бухгалтер, директори

департаментiв, керiвники вiддiлiв Пiдприемства caмi або через призначеного
працiвника здiйснюють зовнiшнiй контроль за повноваженнями та дiями
пiдлеглих iм посадових осiб для запобiгання конфлiктам iHTepeciB.
У разi виникнення у заступникiв начальникiв вiддiлiв, начальникiв
вiддiлiв, заступникiв головного бухгалтера, заступникiв директорiв
департаментiв апарату управлiння причетностi до розгляду та прийняття щодо
TxHix близьких осiб рiшень або виконання дiй в питаннях призначення на iншу
посаду, застосування окремого iндивiдуального заохочення, надання будьяких вiдпусток, призначення матерiально вiдповiдальними особами, головами
(членами) iнвентаризацiйних комiсiй, iнших комiсiй, вiдповiдальними
особами за проведення закупiвель тощо, цi посадовi особи впродовж одного
робочого дня пiсля виявлення конфлiкту iHTepeciB, згiдно iз частиною 1 cTaTTi
28 Закону, надають директору департаменту, головному бухгалтеру доповiдну
записку з повiдомленням про виникнення у них ре€шьного (або потенцiйного)
конфлiкту iHTepeciB щодо конкретного випадку.
Вiдповiдно до частини 3 cTaTTi б1 Закону цi посадовi особи одночасно,

надають електронною поштою на адресу antikorrem@ukr.net копiю

вищезазначеноi доповiдноi записки Уповноваженому для зберiгання та
контролю.

Вiдповiдно до частини 3 cTaTTi 28 Закону директори департаментiв,
головний бухгалтер як особи, вiдповiдальнi за проведення зовнiшнього
контролю, особисто розглядають цю доповiдну записку та впродовж двох
робочих днiв приймають вiдповiдне рiшення про погодження з накладанням

резолюцii на документi.
Копiя документа з резолюцiсю надаеться заявнику та Уповноваженому
для контролю та зберiгання.
Якщо впродовж двох робочих днiв директори департаментiв, головний
бухгалтер не зможуть самостiйно врегулювати конфлiкт iHTepeciB, вони
повiдомляють про нього вiдповiдного заступника генер€Lльного директора або
генер€Lльного директора.
Копiя такого повiдомлення надаеться Уповноваженому. А рiшення по
врегулюванню конфлiкту iHTepeciB приймасться керiвництвом Пiдприемства.

Щодо iнших посадових осiб фiлiй.

Вiдповiдно до cTaTTi ЗЗ Закону директори фiлiй caMi здiйснюють

зовнiшнiй контроль за повноваженнями та дiями пiдлеглих Тм посадових осiб
для запобiгання конфлiктам iHTepeciB.
Щиректори фiлiй повиннi видати наказ по фiлii, яким вони булуть
визначенi як вiдповiднi особи для зовнiшнього контролю. Копii цих наказiв
повиннi бути наданi Уповноваженому для контролю.
У разi виникнення у заступникiв директорiв, технiчних директорiв,
нач€Lпьникiв та головних iнженерiв енергоуправлiнь або iнших посадовцiв
фiлiй необхiдностi розгляду та прийняття щодо близьких осiб, якi знаходяться
в iхньому прямому пiдпорядкуванню, рiшень або виконання дiй в питаннях
lrризначення на iншу посаду, застосування окремого iндивiдуального
заохочення, надання будь-яких вiдпусток, призначення матерiально
вiдповiдальними особами, головами (членами) iнвентаризацiйних комiсiй,
iнших комiсiй, вiдповiдальними особами за проведення закупiвель тощо, цi
посадовi особи впродовж одного робочого дня пiсля виявлення конфлiкту
iHTepeciB, вiдповiдно до частини 1 cTaTTi 28 Закону, надають письмово або
електронною поштою директору фiлiТ доповiдну записку з повiдомленням про
виникнення у них потенцiйного або реального конфлiкту iHTepeciB щодо
конкретного випадку.
Згiдно iз частиною 3 cTaTTi б1 Закону цi посадовi особи одночасно,
надають електронною поштою на адресу ant_i.k9rrem@ukr.net копiю
вищезазначеноi доповiдноТ записки Уповноваженому.
Вiдповiдно до частини З cTaTTi 28 Закону директор фiлii особисто
розглядае цю доповiдну записку та як особа, вiдповiдальна за проведення
зовнiшнього контролю, впродовж двох робочих днiв приймае остаточне
рiшення про узгодження.

Про

результати розгляду повiдомлень посадовi особи

фiлiТ

iнформуються письмово. Копiя рiшення про узгодження конфлiкту iнтерЪсiв
надасться електронною поштою на адресу antikorrem@ukr.net
Уповноваженому для контролю та зберiгання.
Я*ШО Рiшення щодо близьких осiб заступникiв директорiв (технiчних
ДирекТорiв) фiлiй, нач€Lпьникiв (головних iнженерiв) енергоуправлiнь та iнших
ПОСаДоВцiв фiлiй розглядаеться та приймаеться одноособово директором фiлii
за особистою iнiцiативою або за iнiцiативою iнших посадових осiб, не
пов'язаних з ними родинними вузами, то квалiфiкацiйна ознака прямого
пiдпорядкування близьких осiб, визначена за Законом, не застосовуеться. I
будь-який конфлiкт iHTepeciB в таких випадках теж вiдсутнiй.

щодо загальних правил врегyлювання конфлiктiв iнTepeciB у

посадових осiб та працiвникiв Пiдприсмства.

У разi

виникнення

у

будь-якоi посадовоi особи

та

працiвника
Пiдприсмства конфлiктiв iHTepeciB не пов'язаних з роботою близьких осiб у
lrрямому пiдпорядкуваннi, вiдповiдно до вимог статей 28 i 29 Закону та
АнтикорупцiйноТ програми Пiдприемства дiе наступний а_гrгоритм для його
вирiшення та врегулювання.
В апаратi управлiння.
Посадовi особи (працiвники) впродовж наступного робочого дня пiсля
виникнення конфлiкту iHTepeciB письмово повiдомляють про його виникнення
нач€Lпьника самостiйного вiддiлу, директора департаменту головного
бухгалтера.
Якщо нач€uIьник самостiйного вiддiлу, директор департаменту,
головний бухгалтер впродовж двох робочих днiв не зможуть самостiйно
врегулювати це питання, то вони письмово повiдомляють про конфлiкт
iHTepeciB вiдповiдного заступника генерiшьного директора або генерzLльного
директора.
У фiлiях.
Посадовi особи (працiвники) впродовж наступного робочого дня пiсля
виникнення конфлiкту iHTepeciB письмово повiдомляють про його виникнення
директора фiлii.
Щиректор фiлii, якщо впродовж двох робочих днiв не зможе самостiйно
врегулювати це питання, повiдомляс про конфлiкт iHTepeciB генер€lльного
директора.
Yci посадовi особи ,га працiвники вiдповiдно з вимогами cTaTTi б1
Закону впродовж наступного робочого дня обов'язково електронною поштою
повiдомляють про конфлiкт iHTepeciB Уповноваженого.
Також, якщо такий конфлiкт iHTepeciB стосуеться виробничоТ дiяльностi
ЩП кРегiональнi електричнi мережi> як Оператора системи розподiлу та бульяких виробничих вза€мовiдносин з MiHicTepcTBoM енергетики та захисту
довкiлля УкраIни або iншими учасниками ринку електричноi енергii, то згiДНО
5

з вимогамИ

Програми вiдповiдностi yci посадовi особи та працiвники
додатково повiдомляють уповноважену особу з питань вiдповiдностi, не
ПiЗНiШе насТУпного робочого дня з моменту, коли дiзналися про наявнiсть
у
них такого ре€Lпьного чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB.
РаЗi неМожливостi запобiгання або усунення реального або

У

потенцiйного конфлiкту iHTepeciB або небажання вiдповiдного працiвника
УРеГУЛЮВаТИ РеаЛЬНИЙ або потенцiЙниЙ конфлiкт iHTepeciB вiдповiдно до
вимог Закону Украiъи uпро запобiгання корупцiт>, з таким працiвником може
бути припинений труловий договiр.

Радник генерzLльного директора
з питань запобiгання
та виявлення корупцii - особа,
вiдповiдальна за реалiзацiю
Антикорупцiйноi програми
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