
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ 
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Державне підприємство 
«Волинський науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації» 
(ДП «Волиньстандартметрологія»)

НАКАЗ

ДД е?2. №

Про затвердження Антикорупційної програми 
ДП “Волиньстандартметрологія ”

З метою виконання Державної програми щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2021 рік, незалежної 
організації антикорупційної роботи на Державному підприємстві “Волинський науково- 
виробничий цент стандартизації, метрології та сертифікації (ДП Волиньстандартметрологія)” 
та відповідно до положень Закону України “Про запобігання корупції’,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити антикорупційну программу Державного підприємства “Волинський 
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (додається)”

2. Уповноваженому з антикорупційної діяльності:
У своїй діяльності щодо виявлення, протидії та запобігання корупції на ДП 

“Волиньстандартметрологія”, керуватись Законом України “Про запобігання корупції”, 
Антикорупційною програмою підприємства та іншими нормативно-правовими актами.

3. У разі внесення змін до законодавства України, що регулює питання боротьби з 
корупцією Уповноважена особа зобов’язана:

3.1. Вносити пропозиції щодо необхідних змін до Антикорупційної програми підприємства 
та подавати їх на затвердження генеральному директору.

3.2. Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників підприємства щодо дотримання 
новоприйнятих норм законодавства та уникнення їх порушення.

4. Цей Наказ та Антикорупційну програму підприємства оприлюднити на офіційному веб- 
сайті ДП “Волиньстандартметрологія” в мережі інтернет.

5. Керівникам структурних підрозділів забезпечити ознайомлення підлеглих працівників з 
Антикорупційною программою підприємства.

6. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. /

Генеральний директор / \ \
ДП “Волиньстандартметрологія” ' / \ уЖ®. Б.П.Шиба/
Вик. Панпк К.В. / \
(0332) 78-63-00 / . \



кґ ЗАТВЕРДЖЕНО:
Генеральний директор

/\ \ДП “рблиньстандартметрологія”
/ _____________ Б.П.Шиба

І \\“ ГЦ” лютого 2021 року

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 
“Волинського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та 

сертифікації на 2021 рік ”

м.Луцьк
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Антикорупційна програма розроблена на підставі Конституції України, Закону 
України «Про запобігання корупції», Державної програми щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в Україні, інших законів та нормативно-правових актів України.

Положення антикорупційної програми ДП «Волиньстандартметрологія» 
поширюються на всіх осіб, що перебувають у трудових відносинах,мають намір вступити у 
трудові відносини, чи припинили трудові відносини з ДП «Волиньстандартметрологія».

Терміни та визначення, які вживаються у програмі Підприємства визначено Законом 
України «Про запобігання корупції».

Підприємство - Державне підприємство « Волинський науково - виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації»;

Працівник Підприємства - будь-яка особа, що перебуває в трудових відносинах з 
Підприємством;

Уповноважений Підприємства - посадова особа, відповідальна за запобігання 
корупції у Підприємстві та виконання антикорупційної програми;

Пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності 
підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань 
прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, 
надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають 
взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України 
«Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають 
характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у 
шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, 
мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, 
внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач 
чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням 
згаданого суб’єкта;

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, 
зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке 
законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

Корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону 
України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з 
ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи 
прийняття обіцянки/пропозицїї такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій 
статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи 
юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй 
службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які 
обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в 
якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на 
об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій 
під час виконання зазначених повноважень;

Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні 
активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

Правопорушення, пов ’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але 
порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною 
у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом 
встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 
відповідальність;
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Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі 
зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з 
фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або 
діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її 
службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або 
неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 
зазначених повноважень;

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції- органи прокуратури, 
органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне 
агентство з питань запобігання корупції.

1. Антикорупційні заходи, які проводяться уповноваженим Підприємства під час 
здійснення господарської діяльності:

- проведення інформаційно-профілактичних занять з працівниками щодо запобігання 
корупції;

- перевірка дотримання працівниками підприємства вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» та у разі виявлення корупційного правопорушення його припинення;

- актуалізація чинного законодавства з питань запобігання корупції.
2. В своїй діяльності працівники Підприємства керуються Статутом підприємства, 

посадовими інструкціями, нормами чинного законодавства України, наказами, 
розпорядженнями керівництва, інструкціями, а також вимогами антикорупційного 
законодавства України. З метою отримання консультації з питань застосування 
антикорупційного законодавства працівник звертається до Уповноваженого.

Права та обов’язки Уповноваженого Підприємства визначені відповідно до чинного 
законодавства, до яких обов’язково відноситься:

- право отримувати пояснення від працівників Підприємства, під час проведення 
Уповноваженим Підприємства перевірки інформації про факти підбурення працівників 
Підприємствадо вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими 
працівниками корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

- безперешкодно входити до будь-яких приміщень Підприємства та на території, які 
належать Підприємству, або використовуються для господарської діяльності Підприємства;

- безперешкодно робити копії документів необхідних для виконання покладених на 
Уповноваженого Підприємства обов’язків.

- обов’язок не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, 
пов’язаних з діяльністю Підприємства;

- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити 
корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю підприємства;

- постійно здійснювати моніторинг дотримання антикорупційного законодавства на 
підприємстві;

- невідкладно інформувати генерального директора про випадки підбурення до 
вчинення або вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими 
працівниками;

- інформувати генерального директора підприємства про виникнення реального, 
потенційного конфлікту інтересів;

- надавати роз’яснення з будь-яких питань щодо тлумачення положень 
Антикорупційної програми за зверненнями працівників підприємства;

- дотримуватись умов конфіденційності щодо інформації про осіб, які повідомили про 
факти підбурення до вчинення ними корупційного правопорушення або про вчинені іншими 
працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

- проводити індивідуальне консультування працівників у сфері запобігання корупції;
-інші обов’язки, що прямо чи опосередковано виникають при виконанні 

Антикорупційної програми.
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3. Працівники Підприємства зобов’язані:
- не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з 

діяльністю Підприємства;
- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити 

корупційне правопорушення;
- невідкладно інформувати генерального директора Підприємства про випадки 

підбурення до вчинення корупційного правопорушення, або пов’язаних з корупцією 
правопорушень іншими працівниками Підприємства;

- невідкладно інформувати генерального директора Підприємства про виникнення 
реального, потенційного конфлікту інтересів;

- протягом 2 робочих днів, але не пізніше як до прийняття рішення чи вчинення 
діяння в стані конфлікту інтересів, повідомити Уповноваженого Підприємства про реальний 
чи потенційний конфлікт інтересів. Повідомлення надається письмово у вигляді службової 
записки, та за бажанням працівника може не реєструватись у журналі вхідної 
кореспонденції.

до зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, можуть залучатись інші 
працівники Підприємства, у тому числі без повідомлення їм усіх обставин справи.

4. Працівники ДП «Волиньстандартметрологія» мають право:
- відмовитись від виконання вказівки (розпорядження, наказу тощо) про вчинення 

корупційного діяння, отримання протиправної вигоди чи подарунку;
- працівник Підприємства має право бути переведеним за вчасною згодою на іншу 

вакантну посаду не нижчу від тої на якій він перебував із посадовим окладом не нижчим чим 
був у нього;

- отримання від уповноваженої особи усної чи письмової консультації з питань 
застосування антикорупційної програми, пов’язаної з діяльністю Підприємства;

- на нерозголошення наданої ними конфіденційної інформації про корупційне або 
пов’язане з корупцією правопорушення.

5. Заходи, які вживаються співробітниками Підприємства у разі надходження до них 
пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка:

- у разі надходження до працівника Підприємства пропозиції щодо надання йому 
неправомірної вигоди, такий працівник зобов’язаний відмовитись від її отримання, про що 
протягом 3-х робочих годин повідомити генерального директора Підприємства;

- у разі дарування працівнику Підприємства подарунку - грошових коштів або іншого 
майна, такий працівник зобов’язаний відмовитись від його отримання, та не пізніше ніж на 
наступний робочий день повідомити генерального директора Підприємства.

Повідомлення генеральному директору Підприємства надається у вигляді службової 
записки, яку працівник оформляє самостійно та за його бажанням без реєстрації в журналі 
вхідної кореспонденції ДП «Волиньстандартметрологія».

6. Шляхи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів:
- усунення працівника Підприємства від прийняття рішення (участі в прийнятті 

рішення) або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів;
- переведення працівника Підприємства на іншу посаду або його звільнення із 

займаної посади.
7. Уповноважена особа готує звіт про виконання антикорупційної програми 

Підприємства на письмовий запит Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
8. Уповноважений, задля належного нагляду, контролю та моніторингу за 

дотриманням Антикорупційної програми ДП«Волиньстандартметрологія», може вимагати 
надання посадовими особами письмових пояснень з питань дотримання ними 
антикорупційної програми, отримувати будь-які документи, які мають значення для 
встановлення факту наявності (відсутності) в діях працівників ознак корупційного 
правопорушення.
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9. Контроль за здійсненням належного наглядута моніторингу за дотриманням цієї
антикорупційної програми проводить генеральний директор
ДП«В олиньстан дартметро  л огія».

10. Інформація яка надійшла до Уповноваженого Підприємства про факти підбурення 
працівників до вчинення ними корупційного правопорушення або про вчинені іншими 
працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень є 
конфіденційною, та може бути розголошена чи передана третім особам (правоохоронні 
органи чи ін.) виключно у передбачених законом випадках.

11. Працівник підприємства^ т.ч. Уповноважений,може бути притягнутий до 
кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності за протиправне 
розголошення конфіденційної інформації відповідно до вимог чинного законодавства.

12. Будь-яка інформація щодо працівника, який повідомив про корупційне або 
пов’язане з корупцією правопорушення не може бути розголошена, крім випадків 
встановлених законодавством.У разі розголошення конфіденційної інформації про особу, яка 
повідомила про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення генеральний 
директор, за заявою такої особи, вживає всіх невідкладних заходів задля уникнення настання 
негативних наслідків для особи, пов’язаних з таким розголошенням.

13. Генеральний директор підприємства та Уповноважений визначають заходи, які є 
достатніми для захисту працівників, що повідомили інформацію про корупційне або 
пов’язане з корупцією правопорушення, за умови письмового погодження працівника з 
колом запропонованих заходів.

14. Працівник підприємства або член його сім’ї не може бути звільнений чи 
примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з 
боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, переатестація, зміна умов 
праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі 
таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог цього Закону 
іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, 
встановлених законом.

15. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється Уповноваженим 
Підприємства за погодженням із генеральний директором.

Зовнішнє врегулювання конфлікту здійснюється шляхом позбавлення приватного 
інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів, усунення працівника Підприємства від 
прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або вчинення дій в умовах конфлікту 
інтересів, переведення працівника Підприємства на іншу посаду або його звільнення із 
займаної посади

16. Працівник, якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, підлягає 
відстороненню від виконання обов’язків на посаді в порядку, визначеному Законом.

17. Уповноважений Підприємства за результатом розгляду інформації про факти 
підбурення працівників Підприємства до вчинення корупційного правопорушення або про 
вчинення працівниками Підприємства корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень доповідає генеральному директору.

18. Після отримання інформації про факти підбурення працівників Підприємства до 
вчинення корупційного правопорушення або про вчинення працівниками Підприємства 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений проводить 
перевірку (службове розслідування) викладених фактів.

19. В ході проведення перевірки (службового розслідування) Уповноважений 
проводить збір інформації у вигляді пояснень, довідок, службових записок та інших 
документів, які мають значення для справи.

За результатам проведеної перевірки (службового розслідування) складається звіт у 
вигляді службової записки. У звіті зазначаються обставини, які перевірялись, виявлені в ході 
перевірки факти та висновок та вказуються рекомендації, щодо звільнення чи притягнення 
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працівників підприємства до відповідальності і шляхи усунення наслідків корупційних дій, 
якщо такі мали місце.

20. Перевірка може здійснюватися Уповноваженим Підприємства одноосібно та/або 
комісією. Комісія скликається за рішенням директора або загальних зборів працівників, 
головою комісії обов’язково є Уповноважений Підприємства.

21. Термін проведення перевірки (службового розслідування) один місяць з дня 
наступного за днем отримання повідомлення про факти підбурення працівників 
Підприємства до вчинення корупційного правопорушення або про вчинення працівниками 
Підприємства корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

22. Працівник, який порушив положення Антикорупційної програми, вчинив 
корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом до 
нього не застосовано покарання або не накладено стягнення у вигляді позбавлення права 
обіймати певні посади, підлягає притягненню, за наказом генерального директора, до 
дисциплінарної відповідальності, у встановленому законом порядку.

До працівників підприємства, які порушують положення антикорупційної програми, 
можуть застосовуватись наступні заходи стягнення:

- догана;
- звільнення.
Порядок притягнення особи до дисциплінарної відповідальності регулюється Кодексом 

законів про працю, Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом 
ДП«Волиньстандартметрологія»,Законом України «Про запобігання корупції», 
Антикорупційною програмою ДП «Волиньстандартметрологія».

23. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень винні особи, 
притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 
відповідальності у встановленому законом порядку.

24. У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, 
пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного 
правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі 
відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким 
відстороненням.

25. Підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції за 
необхідністю може проводиться Уповноваженим Підприємства шляхом проведення 
семінарів, навчань.

26. Зміни до Антикорупційної програми ДП «Волиньстандартметрологія» вносяться за 
рішенням генерального директора підприємства за умови попереднього обговорення проекту 
змін з працівниками підприємства.

Уповноважений з антикорупційної 
діяльності К.В.Пантік
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