
ЗВІТ  

за результатами публічного громадського обговорення  

проєкту Типової антикорупційної програми юридичної особи 

 

14.06.2021 на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне 

агентство) було розміщено інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проєкту 

Типової антикорупційної програми юридичної особи (далі – проєкт Типової антикорупційної програми) із зазначенням 

адреси електронної поштової скриньки для надання пропозиції.   

25.06.2021 Національним агентством проведено публічне громадське обговорення проєкту Типової антикорупційної 

програми у формі відеоконференції. 

На адресу електронної поштової скриньки та під час відеоконференції надійшли коментарі та пропозиції до проєкту 

Типової антикорупційної програми від: 

1. Пана Олександра Стрільцева, уповноваженого з антикорупційної діяльності Національної академії внутрішніх 

справ. 

2. Пана Миколи Олійника, уповноваженого з антикорупційної діяльності Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. 

3. Експертів Громадської організації Незалежної антикорупційної комісії (ГО «НАКО»).  

4. Експертів Агентства США з міжнародного розвитку (англ. United States Agency for International Development, 

USAID). 
5. Пана Сергія Загребельного. 

6. Пана Андрія Смаги. 

 

У відеоконференції взяли участь посадові особи Національного агентства, експерти, представники громадських 

організацій та окремі фізичні особи.  

Коментарі та пропозиції до проєкту Типової антикорупційної програми, які надійшли від учасників публічного 

громадського обговорення, було враховано, частково враховано та не враховано, як зазначено у таблиці нижче: 



Редакція 

проєкту Типової антикорупційної 

програми юридичної особи до 

публічного обговорення 

 

Пропозиції учасників публічного громадського 

обговорення 

 

Результати розгляду пропозицій 

Уповноважений з антикорупційної діяльності Національної академії внутрішніх справ Олександр Стрільцев 

Відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До п. 2 розділу IV проєкту Типової антикорупційної програми 

доповнити: 

2.1. Засновники (учасники), керівник Компанії, члени органів 

управління, посадові особи усіх рівнів, працівники та 

представники Компанії зобов’язані10: 

1-1)організовувати дотримання антикорупційного 

законодавства працівниками Компанії та забезпечувати 

контроль за його виконанням; 

 

Пояснення: первинним обов’язком керівника є вжиття заходів 

з організації дотримання антикорупційного законодавства ним 

та підлеглими працівниками, а також забезпечити контроль за 

виконанням цих заходів в Компанії. 

 

3-3) У разі виявлення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про 

вчинення такого правопорушення працівниками Компанії, 

зобов’язаний у межах своїх повноважень ужити заходів щодо 

припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 

годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально 

уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції; 

 

Пояснення: Вказаний обов’язок передбачений ч. 6 ст. 53 Закону 

України «Про запобігання корупції». 

Не враховано. 

Обов’язки, передбачені відповідним 

пунктом проєкту Типової 

антикорупційної програми, 

поширюються не лише на керівництво, 

а і на самих працівників, а також на 

представників Компанії. 

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано. 

Відповідно до ч. 6 ст. 53 Закону 

України «Про запобігання корупції» 

обов’язок повідомляти спеціально 

уповноважений суб’єкт у сфері 

протидії корупції про вчинення 

корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення 

поширюється на посадових і 

службових осіб державних органів, 

органів влади Автономної Республіки 

Крим, посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, 



юридичних осіб публічного права, їх 

структурних підрозділів.  

Коло суб’єктів, на яких поширюються 

вимоги п. 2 розділу IV проєкту Типової 

антикорупційної програми, є ширшим 

і включає не лише посадових осіб, а й 

працівників та представників 

Компанії. 

Розділ IV  

2.1. Засновники (учасники), керівник 

Компанії, члени органів управління, 

посадові особи усіх рівнів, працівники та 

представники Компанії зобов’язані10: 

7) здійснювати облік ділової гостинності 

у порядку, визначеному Компанією. 

Пп. 7 п. 2.1 розділу IV проєкту Типової антикорупційної 

програми викласти в такій редакції: 

2.1. Засновники (учасники), керівник Компанії, члени органів 

управління, посадові особи усіх рівнів, працівники та 

представники Компанії зобов’язані10: 

7) здійснювати дотримання політик та процедури ділової 

гостинності у порядку, визначеному Компанією. 

 

Пояснення: Керівник не може здійснювати облік ділової 

гостинності, це обов’язок Уповноваженого. Керівник повинен 

дотримуватися політики та процедури ділової гостинності. 

Не враховано. 

Облік ділової гостинності передбачає 

здійснення повідомлення та фіксації 

фактів ділової гостинності, і не 

передбачає ведення реєстру іншими 

особами, окрім Уповноваженого. 

Розділ V  

4.6. У разі порушення гарантій 

незалежності, Уповноважений 

повідомляє про це наглядову раду 

Компанії21 або орган управління майном 

Компанії (корпоративними правами, що 

належать державі у статутному капіталі 

Компанії22) та за необхідності 

Національне агентство з питань 

запобігання корупції.  

п. 4.6 розділу V проєкту Типової антикорупційної програми 

юридичної особи викласти в такій редакції: 

4.6. У разі порушення гарантій незалежності, Уповноважений 

повідомляє про це наглядову раду Компанії21 або орган 

управління майном Компанії (корпоративними правами, що 

належать державі у статутному капіталі Компанії22), чи орган 

влади із запобігання корупції, якому підзвітний 

Уповноважений, та за необхідності Національне агентство з 

питань запобігання корупції.  

 

Пояснення: Значна кількість Компаній – це юридичні особи, що 

належать до органів влади. І у них відсутні наглядові ради та 

органи управління майном. Тому пропонується розширити 

перелік органів, куди може повідомити Уповноважений у разі 

порушення його прав. 

Не враховано 

Запропонована зміна ґрунтується на 

правовому режимі, передбаченому 

ст. 13-1 Закону України «Про 

запобігання корупції», і не може 

застосовуватися до всіх юридичних 

осіб, які підпадають під критерії ч. 2 ст. 

62 Закону  України «Про запобігання 

корупції». 



Розділ V 

 

5.1. Уповноважений з метою виконання 

покладених на нього завдань має право23: 

 

17-21) відсутні 

п. 5 розділу V проєкту Типової антикорупційної програми 

доповнити: 

 

5.1. Уповноважений з метою виконання покладених на нього 

завдань має право23: 

17) ініціювати проведення нарад з питань запобігання і 

виявлення корупції в Компанії; 

 

18) ініціювати перед керівником Компанії питання проведення 

перевірки організації роботи із запобігання і виявлення 

корупції у структурних підрозділах Компанії; 

 

 

19) вносити керівництву Компанії пропозиції щодо 

вдосконалення організації службової діяльності, подання 

практичної та методичної допомоги структурним підрозділам з 

питань, що належать до сфери діяльності Уповноваженого; 

 

20) проводити безпосередньо або брати участь у проведенні в 

установленому порядку службового розслідування (перевірки) 

в Компанії з метою виявлення причин та умов, що призвели до 

вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного 

законодавства; 

 

21) брати участь у засіданнях робочих груп та комісій Компанії 

із питань, віднесених до компетенції Уповноваженого. 

 

 

 

Не враховано. 

Положення надмірно деталізує права 

Уповноваженого. 

 

 

Не враховано. 

Положення зазначено в п. 2 розділу 

ХІХ проєкту Типової антикорупційної 

програми та не потребує дублювання. 

 

Не враховано. 

Положення надмірно деталізує права 

Уповноваженого. 

 

 

Враховано. 

 

 

 

 

 

 

Враховано. 

Відсутня Уповноважений може залучатися до: 

1) розробки проєктів нормативно-правових актів, 

організаційно-розпорядчих документів з питань, віднесених до 

його компетенції, внутрішнього аудиту в частині дотримання 

вимог антикорупційного законодавства; 

 

 

3) внутрішнього аудиту Компанії в частині дотримання вимог 

антикорупційного законодавства. 

 

 

Не враховано. 

Положення надмірно деталізує права 

Уповноваженого, який не є 

працівником державного органу – 

суб’єкта нормотворення.  

 

Не враховано. 

Внутрішній аудит – це незалежна 

діяльність в компанії, метою якої є 



 отримання достовірної та повної 

інформації для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень, 

сприяння ефективному виконанню 

завдань та досягнень цілей Компанії. 

Втручання у діяльність внутрішнього 

аудиту не допускається. 

Залучення Уповноваженого до 

проведення внутрішнього аудиту 

суперечило би концепції трьох ліній 

захисту у компанії, що передбачає 

діяльність Уповноваженого на 2-й лінії 

захисту, а діяльність внутрішнього 

аудиту – на 3-й лінії захисту. 

Розділ V  

5.2. Уповноважений для виконання 

покладених на нього завдань 

зобов’язаний25: 

13) забезпечувати формування і 

ведення реєстрів26: 

 

 

проведених згідно з цією 

Антикорупційною програмою 

антикорупційних перевірок; 

 

 

 

 

 

подарунків; 

 

 

 

 

 

 

Розділ  V проєкту Типової антикорупційної програми 

5.2. Уповноважений для виконання покладених на нього 

завдань зобов’язаний25: 

 

13) забезпечувати формування і ведення реєстрів 

(обліків)26: 

 

 

проведених згідно з цією Антикорупційною програмою 

антикорупційних перевірок ділових партнерів; 

 

 

 

 

 

 

подарунків; 

Пояснення: Облік подарунків необхідно викреслити, так як 

його об’єктивне та точне ведення Уповноваженим буде просто 

неможливим. Обліком подарунків повинна займатися 

бухгалтерія, а Уповноважений повинен лише контролювати 

дотримання законності під час їх отримання та постановки на 

облік. 

 

 

 

 

Не враховано. 

Пропозиція не призводить до зміни 

положення по суті. 

 

Не враховано. 

Проєкт Типової антикорупційної 

програми передбачає і інші 

антикорупційні перевірки (у ході 

злиття і поглинання; благодійної 

діяльності; перевірку кандидатів на 

посади). 

 

Не враховано. 

П. 6 розділу Х проєкту Типової 

антикорупційної програми передбачає, 

що про кожен факт пропозиції або 

отримання подарунка / ділової 

гостинності в рамках 

загальновизнаних уявлень про 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутня 

 

 

 

Відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новопризначених працівників з якими проведено 

інструктаж з основних положень Закону України «Про 

запобігання корупції; 

 

проведених Уповноваженим методичної роботи, 

консультаційних (роз’яснювальних) та навчальних заходів 

з працівниками Компанії з питань дотримання ними 

антикорупційного законодавства; 

 

 

 

гостинність керівник, члени органів 

управління, посадові особи усіх рівнів, 

працівники, представники Компанії 

протягом одного робочого дня 

повідомляють Уповноваженого за 

встановленою ним формою. 

Реєстр подарунків є одним із джерел 

інформації, який використовується 

Уповноваженим при реалізації 

антикорупційних заходів. 

 

Не враховано. 

Положення надмірно деталізує 

обов’язки Уповноваженого. 

 

Не враховано. 

П. 7 розділу VII проєкту Типової 

антикорупційної програми вже 

передбачено, що уповноважений 

здійснює облік заходів із підвищення 

кваліфікації у сфері запобігання та 

виявлення корупції, облік присутніх на 

таких заходах та оцінку їх 

ефективності. 

Розділ  V  

5.2. Уповноважений для виконання 

покладених на нього завдань 

зобов’язаний25: 

20) регулярно, не менше ніж один раз 

на рік, підвищувати свою кваліфікацію, 

ініціювати перед керівником Компанії 

проходження свого професійного 

навчання (підвищення кваліфікації);  

 

 

 

 

Розділ  V проєкту Типової антикорупційної програми 

5.2. Уповноважений для виконання покладених на нього 

завдань зобов’язаний25: 

 

20) регулярно, не менше ніж один раз на 3 роки, 

підвищувати свою кваліфікацію, ініціювати перед керівником 

Компанії проходження свого професійного навчання 

(підвищення кваліфікації); 

Пояснення: Вказаний пункт буде важко впровадити 

враховуючи статус керівника та його постійну зайнятість, 

залежність Уповноваженого від керівника. Тому пропонується 

проходження таких навчань один раз на 3 роки. 

 

 

 

 

 

Не враховано. 

Уповноваженому необхідно щороку 

підвищувати свою кваліфікацію з 

метою якісної реалізації покладених на 

нього функцій. 

Форми підвищення кваліфікації 

можуть бути різними. 

 

 



22-1) – 22-7) - відсутні 

 

22-1) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє 

його врегулюванню; 

 

22-2) проводить перевірку факту подання суб’єктами 

декларування, які працюють в Компанії або у разі їх звільнення, 

декларацій та повідомляє НАЗК про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному 

законодавством порядку;  

 

22-3) повідомляє у письмовій формі керівнику Компанії про 

вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, 

пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону 

працівниками Компанії; 

 

22-4) Візує проекти наказів (доручень) з основної діяльності, 

адміністративно-господарських питань, із кадрових питань 

(особового складу) та додатків до них; 

 

22-5) бере участь у документуванні в разі виявлення майна, що 

може бути неправомірною вигодою, або подарунка (разом з 

особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її 

безпосереднім керівником, бере участь у складані акту про 

виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою; 

 

 

 

 

 

 

 

22-6) розміщує на офіційному веб-порталі Компанії публікації 

та повідомлення з питань роз’яснення положень 

антикорупційного законодавства, етики поведінки працівників 

академії, запобігання та шляхи врегулювання конфлікту 

інтересів, своєї діяльності, реалізації Антикорупційної 

програми академії, вжитих заходів із запобігання та протидії 

корупції в Компанії; 

Враховано. 

 

 

Враховано 

 

 

 

 

 

Враховано частково. 

 

 

 

 

Враховано частково. 

 

 

 

Не враховано. 

Відсутність в Уповноваженого 

процесуального статусу, 

передбаченого КПК України та 

КУпАП, унеможливлює здійснення 

ним запропонованої функції. 

Покладання на уповноваженого таких 

функцій може призвести до визнання 

судом  майна, що може бути 

неправомірною вигодою, 

недопустимим доказом. 

 

Не враховано. 

Можуть виникнути ризики щодо 

неможливості реалізації зазначеного 

обов’язку Уповноваженим особисто, 

зокрема через технічні причини. 

 

 



 

22-7) неухильно дотримуватися положень Закону, інших 

законодавчих та нормативно-правових актів та нормативних  

документів Компанії з питань запобігання і протидії корупції. 

 

 

 

 

 

Не враховано. 

Дане положення дублює положення 

п. 23 ч. 5 розділу V проєкту Типової 

антикорупційної програми 

«виконувати інші посадові обов’язки, 

передбачені Законом, цією 

Антикорупційною програмою, 

внутрішніми нормативними 

документами Компанії, прийнятими на 

виконання Закону та цієї 

Антикорупційної програми, зокрема 

ті, що спрямовані на розгляд 

повідомлень викривачів та 

забезпечення дотримання їхніх прав та 

гарантій захисту». 

Розділ VII.  

4. Керівник, члени органів управління, 

посадові особи усіх рівнів, працівники 

Компанії, Уповноважений проходять 

підвищення кваліфікації (навчання) з 

питань запобігання та виявлення корупції 

не рідше, ніж один раз на рік. 

 

 

VII. Проходження періодичного антикорупційного навчання. 

Інформування з питань запобігання та виявлення корупції 

4. Керівник, члени органів управління, посадові особи усіх 

рівнів, працівники Компанії, Уповноважений проходять 

підвищення кваліфікації (навчання) з питань запобігання та 

виявлення корупції не рідше, ніж один раз на 3 роки.  

Уповноважений протягом року на постійній основі 

інформує керівника Компанії, посадових осіб всіх рівнів та 

працівників Компанії про новели антикорупційного 

законодавства. 

Пояснення: Вказаний пункт буде важко впровадити 

враховуючи статус керівника та його постійну зайнятість, 

залежність Уповноваженого від керівника. Тому пропонується 

проходження таких навчань один раз на 3 роки. В той же час 

пропонується покласти обов’язок на Уповноваженого протягом 

року на постійній основі керівнику Компанії, посадовим осіб 

всіх рівнів та працівникам Компанії про новели 

антикорупційного законодавства. 

Враховано частково. 

 

Розділ X.  

7.  Компанія забезпечує ведення реєстру 

подарунків. 

X. Політика та процедури ділової гостинності. Подарунки 

 

7.  Компанія забезпечує ведення реєстру подарунків. 

Не враховано. 

П. 6 розділу Х проєкту Типової 

антикорупційної програми 



 

 

 

Пояснення: Облік подарунків необхідно викреслити, так як 

його об’єктивне та точне ведення Уповноваженим буде просто 

неможливим. Обліком подарунків повинна займатися 

бухгалтерія, а Уповноважений повинен лише контролювати 

дотримання законності під час їх отримання та постановки на 

облік. 

 

передбачено, що про кожен факт 

пропозиції або отримання подарунка / 

ділової гостинності в рамках 

загальновизнаних уявлень про 

гостинність керівник, члени органів 

управління, посадові особи усіх рівнів, 

працівники, представники Компанії 

протягом одного робочого дня 

повідомляють Уповноваженого за 

встановленою ним формою. 

Реєстр подарунків є одним із джерел 

інформації, який використовується 

Уповноваженим при реалізації 

антикорупційних заходів. 

Сергій Загребельний 

 Юридичні особи публічного (не публічного) права, як правило, 

не мають окремої штатної посади особи яка відповідає за 

реалізацію антикорупційної програми. Причини є різні основне 

це  відсутність коштів, фахівців такого рівня (навчання яких 

також потребує коштів) та бажання самих керівників 

(засновників). Більшість обирає шлях призначення 

відповідальних осіб, які згідно штату є фахівцями відділів 

кадрів, служби безпеки, юристи, бухгалтери та інші. 

Статистика це підтверджує. За додаткове навантаження, щодо 

функцій реалізації заходів антикорупційної програми, у 

більшості таких випадків, як правило їх фінансово не 

заохочують (бракує знову коштів) Крім того, є прецеденти 

створення умов ймовірних ризиків щодо конфлікту інтересів 

таких відповідальних осіб. Тоді питання: який кінцевий 

результат ми очікуємо разом досягти?   

Пропозиція чітко визначити: хто такі відповідальні особи, 

порядок призначення цих відповідальних осіб, їх повноваження 

та функції (можливо\необхідно визначити їх оплату праці за 

таке сумісництво). 

Не враховано. 

Статус відповідальних осіб 

визначений у п. 3 розділу V проєкту 

Типової антикорупційної програми. 

 Щодо питань періодичного проходження керівником, членами 

органів управління, посадовими особами усіх рівнів, 

працівниками, представниками Компанії навчання та 

Враховано частково. 

 



підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії 

корупції. Необхідна та доцільна річ, яка повинна проводитись 

обов’язково. Але, для керівника та уповноваженої особи, це 

одне, а для працівників зовсім інше.  

Пропоную в нести для керівника та уповноваженої особи – 

періодичне навчання, як мінімум один раз на 2 роки, в 

спеціальних регіональних закладах підвищення кваліфікації з 

проходженням тестів, теоретичних та практичних питань, за 

рахунок підприємства (можливо отримання сертифіката в 

системі УШУ). 

 Щодо визначення з-поміж підпорядкованих Уповноваженому 

працівників окрему особу, відповідальну за реалізацію 

повноважень Уповноваженого із захисту викривачів. 

Вище було зазначено, що не у всіх є підлеглі. Тому покласти 

повноваження на відповідальну особу, може бути не доцільним, 

краще самому їх виконувати. 

Пропоную добавити «у разі наявності». 

Не враховано. 

Примітка № 24 проєкту Типової 

антикорупційної програми передбачає, 

що відповідальна особа визначається у 

разі утворення підрозділу 

Уповноваженого та наявності 

підпорядкованих працівників. 

Також, визначення з-поміж 

підпорядкованих працівників окремої 

особи, відповідальної за реалізацію 

повноважень Уповноваженого із 

захисту викривачів, є правом 

Уповноваженого, а не обов’язком.  

Андрій Смага 



Розділ  VI 

2.3. Компанія може здійснювати 

внутрішнє та / або зовнішнє оцінювання 

Корупційних ризиків. 

Внутрішнє оцінювання корупційних 

ризиків здійснюється робочою групою, 

яка формується з представників 

структурних підрозділів Компанії. 

Порядок діяльності та склад робочої 

групи затверджується керівником 

(виконавчим органом) Компанії.  

Зовнішнє оцінювання корупційних 

ризиків здійснюється залученими 

Компанією аудиторськими, юридичними, 

консалтинговими компаніями або 

незалежними експертами.  

2.4. Компанія здійснює оцінювання 

корупційних ризиків у своїй діяльності з 

періодичністю не рідше ніж один раз на 

рік.  

 

«2.3. Компанія здійснює внутрішнє та зовнішнє оцінювання 

Корупційних ризиків. 
Внутрішнє оцінювання корупційних ризиків здійснюється 

робочою групою, яка формується з представників структурних 

підрозділів Компанії. Порядок діяльності та склад робочої 

групи затверджується керівником (виконавчим органом) 

Компанії. Також з метою забезпечення об'єктивності такого 

оцінювання, до робочої групи можуть залучатися незалежні 

експерти, представники громадськості, які володіють 

необхідними знаннями та досвідом. 
Зовнішнє оцінювання корупційних ризиків здійснюється 

залученими Компанією аудиторськими, юридичними, 

консалтинговими компаніями або незалежними експертами, які 

мають: 
документально підтверджений досвід проведення оцінки 

корупційних ризиків, розробки заходів щодо їх усунення 

(мінімізації), а також результати від впровадження (якісні, що 

можуть бути виміряні або оцінені); 
документально підтверджений досвід роботи в середовищі 

функціонування Компанії, відносно якої проводиться зовнішнє 

оцінювання; 
бездоганну ділову репутацію та відсутність фактів притягнення 

до відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з 

корупцією правопорушень. 
2.4. Компанія здійснює оцінювання корупційних ризиків у 

своїй діяльності з такою періодичністю: внутрішнє оцінювання 

– щорічно; зовнішнє оцінювання – один раз на три роки.». 

Використання словосполучення «внутрішнє та / або зовнішнє 

оцінювання» надає дискреційні повноваження, що можуть бути 

використані посадовим особам недоброчесних Компаній з 

метою уникнення проведення зовнішнього (незалежного) 

оцінювання корупційних ризиків в їх діяльності. 

В цілому, думаю, очевидним є те, що перевагою внутрішнього 

оцінювання є залучення до процесу кваліфікованих фахівців, 

що досконало володіють знаннями про ті чи інші процеси в 

компанії, так як безпосередньо ними щоденно і займаються. 

Не враховано. 

Зовнішній аудит та оцінка 

корупційних ризиків є різними 

антикорупційними заходами.  

У пункті 9.2.4. міжнародного 

стандарту ISO 37001:2016 «Anti-

bribery management systems» та пункті 

9.2.4. Національного стандарту ДСТУ 

ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) 

«Системи управління щодо протидії 

корупції. Вимоги та настанови щодо 

застосування», на які містяться 

посилання у пропозиції, йдеться про 

проведення зовнішнього аудиту, а не 

оцінку корупційних ризиків, а отже ці 

положення не підтверджують позиції 

автора.  

Чинний підхід до оцінювання 

юридичними особами корупційних 

ризиків потребує перегляду, оскільки 

вимога про обов’язкове здійснення 

зовнішньої оцінки корупційних 

ризиків є самостійним чинником 

корупційних ризиків.  

Крім того, в той час як проведення 

зовнішнього аудиту є міжнародно 

визнаною необхідною практикою, 

зовнішня оцінка корупційних ризиків 

у діяльності юридичних осіб може 

бути невиправданою та неефективною, 

а отже не повинна бути обов’язковою.  

 



При цьому, головним недоліком такої форми оцінювання є 

висока вірогідність суб'єктивного підходу, так як фахівці 

фактично оцінюють самих себе, та певною мірою, результати 

своєї роботи. 
У свою чергу, головною перевагою зовнішнього оцінювання є 

можливість незалежного погляду на будь-які процеси «зі 

сторони», та відображення за результатами тих ризиків, які з 

тих чи інших не виявило внутрішнє оцінювання. 
Отже, для досягнення максимально ефективних результатів в 

управлінні будь-якими процесами, в т.ч. і бізнес-процесами, 

необхідним є комбінування результатів внутрішнього та 

зовнішнього оцінювання (контролю, аудиту, нагляду тощо). 
Застосування такого підходу закріплено пунктом 9.2.4. 

міжнародного стандарту ISO 37001:2016 «Anti-bribery 

management systems» та аналогічно – пунктом 9.2.4. 

Національного стандарту ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 

37001:2016, IDT) «Системи управління щодо протидії корупції. 

Вимоги та настанови щодо застосування». 
Водночас, надзвичайно важливим є встановлення принаймні 

мінімальних вимог до аудиторських, юридичних, 

консалтингових компаній та незалежних експертів, які 

проводитимуть такі зовнішні оцінювання. 

Розділ  VII 

4. Керівник, члени органів управління, 

посадові особи усіх рівнів, працівники 

Компанії, Уповноважений проходять 

підвищення кваліфікації (навчання) з 

питань запобігання та виявлення корупції 

не рідше, ніж один раз на рік. 

Планове підвищення кваліфікації 

(навчання) здійснюється відповідно до: 

1)затвердженого керівником Компанії 

тематичного плану-графіку на кожний 

рік, який готується Уповноваженим; 

Окреме застереження, наявне до розділу VII «Проходження 

періодичного антикорупційного навчання. Інформування з 

питань запобігання та виявлення корупції» проекту Типової. 
На мою суб'єктивну думку, необхідно виваженіше підходити до 

цього питання в Компаніях, так як навряд чи всім працівникам 

(в т.ч. і робочих спеціальностей) необхідно регулярно 

проходити базові та поглиблені антикорупційні навчальні 

програми (з тестуванням і т.д.). 

Враховано. 



2)окремих процедур, які доводять до 

виконання Компанії материнською 

(холдинговою) Компанією. 

Підвищення кваліфікації повинно 

передбачати як заходи для всіх 

працівників Компанії, так і окремі заходи 

для Уповноваженого, керівника та / або 

засновників (учасників) Компанії. 

Антикорупційні навчальні програми 

(базові та поглиблені) реалізуються як 

дистанційно, так і очно. 

Тематика та форма навчальних заходів 

(семінари, лекції, практикуми, тренінги, 

індивідуальні заняття, вебінари тощо) 

визначаються Уповноваженим з 

урахуванням: 

1)змін у законодавстві; 

2)пропозицій засновників (учасників), 

керівника, органів управління, посадових 

осіб усіх рівнів, працівників; 

3)результатів моніторингу / оцінки 

виконання цієї Антикорупційної 

програми; 

4)результатів періодичного оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності 

Компанії; 

5)результатів проведених перевірок та 

внутрішніх розслідувань; 

6)результатів перевірок дотримання 

антикорупційного законодавства, 

проведених Національним агентством з 

питань запобігання корупції. 

USAID 

 Завеликий обсяг документа. Навіть структурно проект є 

більшим на чотири розділи,  ніж чинна Типова антикорупційна 
Враховано частково. 

Переглянуто положення проєкту 

Типової антикорупційної програми 



програма від 2017 року. Чимало положень АК програми 

повторюються по декілька разів у різних її розділах.  

Завеликий обсяг та подекуди надто широкі формулювання явно 

не сприятимуть адекватному практичному застосуванню 

даного документу юридичними особами, особливо в рамках 

малого та середнього бізнесу. 

Це ускладнить його розуміння рядовими співробітниками. 

юридичної особи, положення які 

повторюються або які містять широкі 

формулювання, видалено. 

 Манера викладу пунктів нагадує посібник, а не регулятивний 

документ: опис «основних інструментів Компанії з мінімізації 

корупційних ризиків при здійсненні внесків на підтримку 

політичних партій». 

Враховано.  

 

 АК програма залишає невідомими юридичні наслідки деяких 

докладно розписаних перевірок, висновків і процедур 

Уповноваженого. Тобто  наскільки такі дії та документи 

Уповноваженого є обов’язковими для посадових осіб 

Компанії? Якщо припускається, що вони не є обов’язковими, то 

чи варто настільки докладно описувати такі процедури та дії? 

Враховано частково. 

Оскільки остаточне рішення щодо 

питань діяльності юридичної особи 

приймає керівник юридичної особи, 

висновки Уповноваженого не можуть 

носити імперативний характер. 

 Представлена Пояснювальна записка до проекту АК програми 

не вказує на основні  причини, які обумовлюють намір 

повністю відмінити попередню Типову антикорупційну 

програму,  що була не так давно ухвалена (у 2017 році), і яка 

розроблялася за підтримки донорів, за участі міжнародних 

експертів, та була також обговорена з бізнес-асоціаціями. З того 

часу не відбулося істотних змін у  Законі «Про запобігання 

корупції», які б вимагали повної ревізії чинної Типової 

програми. 

Враховано. 

Пояснювальну записку до проекту АК 

програми доопрацьовано та зазначено 

додаткові підстави розробки нової 

Типової антикорупційної програми 

юридичної особи. 

 Серед «основних інструментів Компанії з мінімізації 

корупційних ризиків при здійсненні внесків на підтримку 

політичних партій» на першому місці вказано «оцінка 

політичних умов та процесів на час здійснення внесків на 

підтримку політичних партій». З такого формулювання не є 

зрозумілим зміст даного положення та не ясно, які дії має 

вживати Уповноважений на виконання цього пункту. 

Враховано. 

Положення видалено. 

Розділ XII 

1. Керівнику, членам органів управління, 

посадовим особам усіх рівнів, 

Пункти 1,2 Розділу 12 (про обмеження політичної агітації) 

пропонують встановити обмеження у реалізації політичних 
Враховано. 

Положення видалено. 



Уповноваженому, працівникам та 

представникам Компанії заборонено 

займатися політичною агітацією під час 

виконання своїх посадових 

(функціональних) обов’язків, 

перебування на території Компанії. 
Будь-які висловлювання на політичні 

теми, коментарі щодо політичних питань, 

дій або рішень політичних діячів можливі 

лише за умови, що у профілі працівника 

Компанії в соціальних мережах не вказана 

жодна інформація, яка може вказувати на 

його зв’язок з Компанією чи може 

означати офіційну позицію Компанії. 

2. Керівнику, членам органів управління, 

посадовим особам усіх рівнів, 

Уповноваженому, працівникам та 

представникам Компанії заборонено 

використовувати комерційне 

найменування, зображення знаків для 

товарів та послуг Компанії та ресурси 

Компанії (фінансові, матеріальні, інші) 

для задоволення своїх політичних 

інтересів. 

 

прав громадянина. Це виходить як за межі власне 

антикорупційного комплаєнсу, так і за межі компетенції НАЗК. 

Розділ X 

2. Компанія забороняє дарування та 

отримання подарунків, а також не надає і 

не приймає ділову гостинність у разі 

якщо: 

5) подарунки, ділова гостинність є 

надмірними, необґрунтованими та 

недоречними. 

Викликає багато запитань майбутнє практичне застосування 

норми «5) подарунки, ділова гостинність є надмірними, 

необґрунтованими та недоречними».  Схоже, що дане 

формулювання є декларативним та не несе регулятивної 

цінності. 

Враховано. 

Положення видалено. 

Розділ XIII 

«2.5. За результатами антикорупційної 

перевірки ділового партнера 

З цієї норми незрозуміла юридична вага негативного висновку 

Уповноваженого для всіх інших посадових осіб Компанії 

(навіть рівня на багато нижче Керівника). Можливість 

Враховано частково. 

 



Уповноважений складає письмовий 

висновок, який передається особі, 

уповноваженій встановлювати ділові 

відносини від імені Компанії.  

У разі негативного висновку 

Уповноваженого особа, уповноважена 

встановлювати ділові відносини від імені 

Компанії, для встановлення або 

продовження відносин із діловим 

партнером має ухвалити обґрунтоване 

рішення з цього питання.» 

ігнорування подібних дій (висновків) Уповноваженого з боку 

будь-якого менеджера Компанії явно не підвищує авторитет 

Уповноваженого, знижує цінність його роботи та рівень 

виконання АК програми.  

 

Розділ XIII 

5. Результати антикорупційної перевірки 

враховуються керівником (відповідним 

органом управління) Компанії при 

прийнятті остаточного рішення про 

вчинення правочину. 

З цієї норми незрозуміла юридична вага негативного висновку 

Уповноваженого для всіх інших посадових осіб Компанії 

(навіть рівня на багато нижче Керівника). Можливість 

ігнорування подібних дій (висновків) Уповноваженого з боку 

будь-якого менеджера Компанії явно не підвищує авторитет 

Уповноваженого, знижує цінність його роботи та рівень 

виконання АК програми.  

Не враховано. 

Висновок Уповноваженого не може 

мати імперативний характер, оскільки 

остаточне рішення приймається 

керівником (органом управління) 

юридичної особи. 

Розділ XIII 

3.4. До договорів (контрактів), які 

Компанія укладає з діловими партнерами, 

включається антикорупційне 

застереження. Метою антикорупційного 

застереження є надання Компанією 

гарантій дотримання антикорупційного 

законодавства, яке на неї поширюється, та 

отримання аналогічних гарантій від 

ділового партнера. В антикорупційному 

застереженні передбачається 

відповідальність сторін за порушення 

такої гарантії. 

Редакція антикорупційного застереження 

розробляється Уповноваженим та 

затверджується керівником (виконавчим 

органом) Компанії.  

 

АК програма, попри те, що в інших місцях часто надмірно 

регулює чимало другорядних аспектів, разом тим чомусь не 

пропонує варіант редакції антикорупційного застереження до 

договорів. Вказано лише, що таке застереження розробляється 

Уповноваженим та затверджується керівником (виконавчим 

органом) Компанії.  

 

Не враховано. 

Розробка типової форми не є 

обґрунтованою, оскільки 

антикорупційне застереження має 

враховувати ризики, які виникають у 

діяльності конкретної юридичної 

особи. 



Розділ  XV 

1. Компанія з метою реалізації цієї 

Антикорупційної програми в рамках 

процедур добору персоналу здійснює 

антикорупційні перевірки кандидатів на 

посади, що вразливі до корупційних 

ризиків. 

АК програма не описує жодних наслідків цих дій. Враховано. 

 

Відсутня У розділі, що регулює внутрішні розслідування, відсутня норма 

про те, що до складу комісії з внутрішніх розслідувань 

обов’язково включається Уповноважений, за винятком 

випадків, коли розслідування призначається за наслідками 

виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення 

Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення, порушення вимог Антикорупційної 

програми.  

За умови відсутності такої норми, цінність внутрішніх 

розслідувань істотно зменшується. 

Враховано. 

 

Розділ VII  

1. З метою формування належного рівня 

антикорупційної культури 

Уповноважений забезпечує організацію 

обов’язкового ознайомлення із 

положеннями Закону, цієї 

Антикорупційної програми та 

прийнятими на її виконання внутрішніми 

нормативними документами Компанії 

новоприйнятих працівників, 

представників Компанії та осіб, які 

проходять навчання у Компанії чи 

виконують певну роботу. 

у АК програмі немає чіткої норми про ознайомлення нових 

працівників з АК програмою при прийомі їх на роботу до 

Компанії 

Не враховано. 

Дані положення відображені у розділі    

VII проєкту Типової антикорупційної 

програми. 

Розділ V 

5.1. Уповноважений з метою виконання 

покладених на нього завдань має право23: 

3)погоджувати платежі та витрати, 

пов’язані із благодійною діяльністю та 

спонсорською діяльністю; 

в АК програмі немає згадки, що Уповноважений має право 

вимагати надання йому проектів юридичних та фінансово-

господарських документів, що перебувають у стадії узгодження 

та/або підписання. Як раз таке повноваження є доцільним для 

саме запобігання порушення АК програми. 

Не враховано. 

Дані положення відображені у розділі    

V проєкту Типової антикорупційної 

програми. 



4)перевіряти на наявність корупційних 

ризиків та погоджувати організаційно-

розпорядчі документи, вчинення 

правочинів Компанії; 

Нагляд і контроль за дотриманням цієї 

Антикорупційної програми здійснюються 

Уповноваженим шляхом35:  

3)проведення експертизи організаційно-

розпорядчих, юридичних, виробничих та 

фінансових документів, а також їх 

проєктів; 

Розділ ХIХ  

Нагляд і контроль за дотриманням цієї 

Антикорупційної програми здійснюються 

Уповноваженим шляхом:  

2)здійснення перевірок діяльності 

працівників Компанії щодо виконання 

(реалізації) цієї Антикорупційної 

програми; 

прим. 35 «Юридична особа може 

визначити порядок здійснення планових 

та позапланових перевірок діяльності 

працівників юридичної особи, порядок 

проведення експертизи документів, а 

також додаткові форми нагляду і 

контролю за дотриманням 

Антикорупційної програми, зважаючи на 

специфіку своєї діяльності». 

прим. 37 «Юридична особа може 

визначити додаткову інформацію, яка має 

міститися у звіті, зважаючи на специфіку 

своєї діяльності». 

У документі слід чітко вказати, що Уповноважений вправі 

проводити як планові так і позапланові перевірки дотримання 

співробітниками Компанії вимог АК програми. 

Не враховано. 

Дані положення відображені у розділі      

ХIХ проєкту Типової антикорупційної 

програми та в примітках 35 та 37. 

 Викликає питання доцільність включення до АК програми 

розділу «XІV. Здійснення антикорупційної перевірки в ході 

укладання угод про злиття та поглинання». Дані угоди не є 

звичайною практикою у діяльності абсолютної більшості 

Не враховано. 

Даний розділ є необхідним, оскільки 

він не охоплюється жодним іншим 

розділом та положеннями 

законодавства  та рекомендований 



Компаній, і норми цього розділу, що складається із 7 розлогих 

пунктів, не будуть використовуватися.  

учасниками робочої групи щодо 

розробки Типової антикорупційної 

програми юридичної особи з огляду на 

кращі світові практики.  

 Серед обов’язків керівника, засновників немає вказівки на 

забезпечення належних умов роботи для Уповноваженого, в 

тому числі надання йому необхідної оргтехніки, особистого 

кабінету, окремих конфіденційних каналів зв’язку, офісних 

меблів, доступу до складських та інших приміщень Компанії 

тощо. 

Враховано. 

Уповноважений з антикорупційної діяльності ДДУВС Микола Олійник 

Розділ ІV.  

2.1. Засновники (учасники), керівник 

Компанії, члени органів управління, 

посадові особи усіх рівнів, працівники та 

представники Компанії зобов’язані10: 

5)утримуватися від поведінки, яка може 

бути розціненою як готовність вчинити 

корупційне або пов’язане з корупцією 

правопорушення, пов’язане з діяльністю 

Компанії; 

6)не вчиняти та не брати участі у вчиненні 

корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, пов’язаних з діяльністю 

Компанії; 

 До п.2 розділу IV Програми видалити частини 5 та 6. 

Так як зазначене мається на увазі при виконанні пункту 1 цього 

розділу дотримуватися вимог Закону, цієї Антикорупційної 

програми та прийнятих на її виконання внутрішніх нормативних 

документів, а також забезпечувати реалізацію цієї 

Антикорупційної програми. 

 

Не враховано. 

Даний розділ рекомендований 

учасниками робочої групи щодо 

розробки Типової антикорупційної 

програми юридичної особи. 

Розділ  V 

5.1. Уповноважений з метою виконання 

покладених на нього завдань має право23: 

 10)вносити подання керівнику Компанії 

про притягнення винних осіб до 

дисциплінарної відповідальності за 

порушення Закону, цієї Антикорупційної 

програми; 

11)звертатися до засновників (учасників), 

керівника, органів управління Компанії з 

До розділу V Програми пункт 16 перенести перед пунктом 10, 

спочатку проведення внутрішньої перевірки, а потім вносити 

подання про притягнення винних осіб:  

10)вносити подання керівнику Компанії про притягнення 

винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення 

Закону, цієї Антикорупційної програми; 

16)ініціювати проведення внутрішніх перевірок з підстав, 

передбачених Законом та цією Антикорупційною програмою, 

та внутрішніх розслідувань у зв’язку з можливим порушенням 

Закону та цієї Антикорупційної програми. 

Враховано. 



питань реалізації своїх повноважень та 

виконання посадових обов’язків; 

12)здійснювати контроль за діяльністю 

Відповідальних осіб, давати їм доручення, 

розпорядження і вимагати їх виконання; 

13)отримувати пояснення від осіб, дій або 

бездіяльності яких стосуються 

повідомлені викривачем факти, у тому 

числі посадових осіб усіх рівнів Компанії; 

14)звертатися до Національного агентства 

з питань запобігання корупції щодо 

порушених прав викривача; 

15)визначити з-поміж підпорядкованих 

йому працівників окрему особу, 

відповідальну за реалізацію повноважень 

Уповноваженого із захисту викривачів24; 

16)ініціювати проведення внутрішніх 

перевірок з підстав, передбачених 

Законом та цією Антикорупційною 

програмою, та внутрішніх розслідувань у 

зв’язку з можливим порушенням Закону 

та цієї Антикорупційної програми. 

Розділ VII  

5. У разі виявлення фактів вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону 

у діяльності Компанії, Уповноважений 

формує список працівників, які працюють 

у сфері з  високим корупційним ризиком і 

які повинні пройти обов’язкове 

позачергове навчання, а також формує 

відповідну навчальну програму.  

До розділу VII Програми пункт 5. Викласти як: 
 

«Уповноважений формує список працівників, які працюють у 

сфері з  високим корупційним ризиком і які повинні пройти 

обов’язкове позачергове навчання, а також формує відповідну 

навчальну програму».  

Не враховано. 

Навчання проводиться саме з метою 

мінімізації нововиявлених 

корупційних ризиків та запобігання 

повторним випадкам вчинення 

правопорушень. 

 Замінити місцями розділи XVII на ХVIII Програми, спочатку 

проведення розслідування, а потім застосування заходів 

дисциплінарної відповідальності. 

 

Враховано. 



Незалежна антикорупційна комісія НАКО 

 Проєкт пропонує визначення декількох термінів, які, втім, не 

завжди корелюють із загальним законодавством. (благодійна 

діяльність). 

Враховано частково. 

 

Розділ І 

1.1. У цій Антикорупційній програмі 

наведені терміни вживаються у таких 

значеннях2: 

публічна особа: 

1)особа, уповноважена на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

2)особа, яка для цілей Закону 

прирівнюється до осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування; 

3)працівник патронатної служби; 

4)кандидат на пост Президента України та 

кандидат у народні депутати України, 

зареєстрований в порядку, встановленому 

законом; 

5)керівник або працівник будь-якого 

підприємства, установи, організації, що 

належить до сфери управління 

державного органу або органу місцевого 

самоврядування; 

6)посадова особа політичної партії, її 

представник; 

7)співробітник міжнародної організації (її 

структурного підрозділу);  

8)особа, яка діє як представник 

державного органу, органу місцевого 

самоврядування, державного цільового 

фонду; 

9)особа – нерезидент України, яка має 

статус публічної відповідно до 

Визначенням “публічна особа” - Закон України “Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” 

використовує визначення “національний або іноземний 

публічний діяч”.  

Крім того, за запропонованим в проєкті визначенням до 

“публічних осіб” потрібно буде віднести, наприклад, 

прибиральника Національний військово-медичний клінічний 

центр «Головний військовий клінічний госпіталь» - як 

працівника державної установи, що належить до сфери 

управління Міністерства оборони України (пункт 5 

визначення). 

Враховано частково. 

 



законодавства свого резидентства, 

посадові особи іноземних держав (особи, 

які займають посади в законодавчому, 

виконавчому або судовому органі 

іноземної держави), а також іноземні 

третейські судді, особи, уповноважені 

вирішувати цивільні, комерційні або 

трудові спори в іноземних державах у 

порядку, альтернативному судовому, 

члени міжнародних парламентських 

асамблей, учасником яких є Україна, та 

судді і посадові особи міжнародних судів 

Розділ V  

3.3. Уповноважений має право делегувати 

свої повноваження іншим особам, які 

призначені на посади Уповноважених у 

відокремлених підрозділах Компанії без 

статусу юридичної особи15 (далі – 

Відповідальні особи). Уповноважений 

здійснює контроль за діяльністю 

Відповідальних осіб, що відображається в 

організаційній структурі Компанії.» 

Прим. 15 «У разі, якщо у організаційній 

структурі юридичної особи передбачено 

утворення відокремлених підрозділів». 

Натомість деякі ключові поняття - відповідальні особи, що 

призначаються Уповноваженим, або контроль над юридичними 

особами - залишились без розшифрування. 

Не враховано. 

Поняття розкрито у п. 3.3 розділу  V  та 

в примітці 15 проєкту Типової 

антикорупційної програми. 

 

Розділ V  

Прим. 11 «У разі наявності 

підпорядкованих Уповноваженому 

працівників». 

Прим. 15 «У разі, якщо у організаційній 

структурі юридичної особи передбачено 

утворення відокремлених підрозділів». 

Проєкт деталізує та описує правовий статус Уповноваженого, 

однак ефективне, якісне та своєчасне виконання всіх 

передбачених повноважень однією особою може бути 

складною задачею. Доцільно було б доповнити проєкт 

положенням про можливість створення “апарату 

Уповноваженого” залежно від особливостей компанії, в якій 

він працює. Це також дозволило б врегулювати питання 

виконання обов'язків Уповноваженого в разі його тимчасової 

непрацездатності чи відпустки. 

Не враховано. 

Положення розкрито у п. 3.3 розділу  V  
та в примітках 11 і 15 проєкту Типової 

антикорупційної програми. 

 

Розділ VII Безумовно вітаючи встановлення вимог до навчання та 

підвищення кваліфікації працівників компанії, звертаємо увагу, 
Враховано. 



6. Навчання завершується тестуванням 

осіб, які брали у ньому участь, на рівень 

засвоєння навчальної інформації. 

що тестування може бути не єдиним можливим способом 

вихідного контролю знань, як це передбачено в п.6 Розділу 

VII. Розв'язання кейсів, написання висновків чи есе також 

можуть допомогти перевірити ефективність навчання. 

Розділ ХІІ 

1. Керівнику, членам органів управління, 

посадовим особам усіх рівнів, 

Уповноваженому, працівникам та 

представникам Компанії заборонено 

займатися політичною агітацією під час 

виконання своїх посадових 

(функціональних) обов’язків, 

перебування на території Компанії. Будь-

які висловлювання на політичні теми, 

коментарі щодо політичних питань, дій 

або рішень політичних діячів можливі 

лише за умови, що у профілі працівника 

Компанії в соціальних мережах не вказана 

жодна інформація, яка може вказувати на 

його зв’язок з Компанією чи може 

означати офіційну позицію Компанії. 

2. Керівнику, членам органів управління, 

посадовим особам усіх рівнів, 

Уповноваженому, працівникам та 

представникам Компанії заборонено 

використовувати комерційне 

найменування, зображення знаків для 

товарів та послуг Компанії та ресурси 

Компанії (фінансові, матеріальні, інші) 

для задоволення своїх політичних 

інтересів. 

Керівник, члени органів управління, 

посадові особи усіх рівнів, 

Уповноважений, працівники, 

представникам та ділові партнери 

Компанії, які використовують знаки для 

товарів та послуг Компанії, не повинні 

Окремо хотілось би зупинитися на надмірній регуляції певних 

правовідносин, що запроваджується проєктом. До прикладу, 

заборона здійснювати будь-які висловлювання на політичні 

теми, коментарі щодо політичних питань, дій або рішень 

політичних діячів за умови, що у профілі працівника Компанії 

в соціальних мережах вказана інформація, яка може вказувати 

на його зв’язок з Компанією може бути необґрунтованим 

обмеженням свободи думки та висловлювань. Вимога 

політичної нейтральності передбачена законом для певних 

категорій представників держави. 

Враховано. 



 

здійснювати заяв, залишати коментарі, які 

можуть мати негативний вплив на ділову 

репутацію або бренд Компанії або бути 

витлумачені, хоча б і помилково, як 

коментар чи заява від імені Компанії. 

Реалізація конституційних політичних 

прав і свобод Керівника, членів органів 

управління, посадових осіб усіх рівнів, 

Уповноваженого, працівників та 

представників Компанії може 

здійснюватися у будь-який спосіб, що не 

асоціюється з діяльністю Компанії, 

знаками для товарів та послуг Компанії 

або діяльністю фізичної особи саме як 

працівника Компанії (із використанням 

знаку для товарів та послуг, символіки, в 

приміщеннях, на їх тлі, у фірмовому одязі 

тощо). 

Розділ ІХ  

абзац 3 п. 5 - в разі виникнення конфлікту 

інтересів у представника компанія 

припиняє правовідносини з ним та 

вносить його до переліку осіб, послуги 

яких не підлягають використанню та / або 

на користь яких не здійснюються платежі. 

Однак порядок дій в разі усунення ситуації конфлікту інтересів 

у представника не описаний, що може призвести до 

безстрокового обмеження господарської діяльності. 

Враховано частково. 
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