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СЕМІНАР 

На тему: Вимоги, стандарти і основні положення 

Антикорупційної програми Чорнобильського радіаційно-

екологічного біосферного заповідника.  

Норми етичної поведінки працівників Заповідника.  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ



для працівників Чорнобильського радіаційно-екологічного 

заповідника



ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОГО БІОСФЕРНОГО 

ЗАПОВІДНИКА



За результатами оцінки корупційних
ризиків у Заповіднику було
розроблено, затверджено та введено в
дію Антикорупційну програму
Чорнобильського радіаційно-
екологічного біосферного заповідника
(наказ від 08.04.2019 № 88/ОД)

Антикорупційну програму Заповідника підготовлено з урахуванням
кращих вітчизняних та міжнародних практик у цій сфері, вона є комплексом
правил, стандартів і процедур щодо протидії, запобігання та виявлення
корупції у діяльності Заповідника.

Цією Антикорупційною програмою Заповідник проголошує, що його
працівники та посадові особи у своїй внутрішній діяльності, а також у
правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади ,
органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової
толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть усіх
передбачених законодавством заходів щодо протидії, запобігання та
виявлення корупції і пов'язаними з нею діями.

На виконання вимог ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» текс
Антикорупційної програми Заповідника перебуває у постійному відкритому
доступі для всіх працівників Заповідника та його ділових партнерів на
офіційному веб-сайті Заповідника.



ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ  ПРАЦІВНИКІВ У РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ  

НОРМ  АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Права працівників Заповідника

При наявності питань щодо тлумачення

окремих положень Антикорупційної

програми директор, заступники та

працівники Заповідника можуть

звернутись до уповноваженого з

антикорупційної діяльності у Заповіднику

за отриманням усного чи письмового

роз'яснення.

Суть звернення щодо надання

роз'яснення чи консультації викладається

безпосередньо уповноваженому ( у

визначені Уповноваженим дні та години

особистого прийому ) або шляхом

направлення на його ім'я службової

записки чи надіслання на його

електронну адресу письмового звернення

у довільній формі.

ЗАПОВІДНИКА



3. ОБМЕЖЕННЯ (ЗАБОРОНИ) ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ЗАПОВІДНИКА, ВИЗНАЧЕНІ АНТИКОРУПЦІЙНОЮ 

ПРОГРАМОЮ

ЗАБОРОНИ 

ДЛЯ 

ПРАЦІВНИКІВ 

ЗАПОВІДНИКА

Використовувати свої 

службові повноваження або 

своє службове становище та 

пов'язані з цим можливості з 

метою одержання 

неправомірної вигоди для 

себе чи інших осіб

Використовувати будь-яке 

майно Заповідника чи його 

кошти в приватних інтересах

Вимагати або 

отримувати будь-яку 

матеріальну або 

нематеріальну вигоду 

(для себе чи для 

близьких осіб) у зв'язку 

із здійсненням своїх 

посадових  обов'язків, 

яка не передбачена 

трудовим або іншим 

договором між ними та 

Заповідником 

Організовувати бути 

посередником або 

особисто здійснювати 

будь-які готівкові або 

безготівкові платежі чи 

розрахунки з діловими 

партнерами Заповідника, 

якщо такі платежі чи 

розрахунки не 

передбачені чинним 

законодавством

Впливати прямо або 

опосередковано на 

рішення працівників 

Заповідника з метою 

отримання будь-якої 

матеріальної вигоди для 

себе чи близьких осіб, 

яка не передбачена 

трудовим або іншим 

договороми між ними та 

Заповідником

Вчиняти будь-які дії, які прямо 

або опосередковано 

підбурюють інших 

працівників, заступників 

директорів і директора 

Заповідника до порушення 

вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» чи 

Антикорупційної програми 



4.2. Обов'язки працівників Заповідника

Обов'язки працівників 

Заповідника

утримуватись від поведінки яка може бути розціненою як готовність вчинити 

корупційне правопорушення пов'язане з діяльністю Заповідника 

не вчиняти та не брати участь у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з 

діяльністю Заповідника   

виконувати свої безпосередні обов'язки з 

урахуванням інтересів Заповідника 

невідкладно інформувати Уповноваженого, директора Заповідника про випадки 

порушення Антикорупційної програми (або про випадки підбурення до таких дій), 

вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими 

працівниками Заповідника або іншими фізичними чи юридичними особами , з 

якими Заповідник перебуває або планує перебувати у ділових відносинах   



4.3. Обмеження щодо одержання подарунків

Для посадових осіб 

Заповідника



4.4. Який подарунок дозволений

Посадові особи Заповідника 

можуть приймати подарунки 



5. ПОНЯТТЯ «КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ», ЙОГО ВИДИ ТА

СПОСОБИ АРЕГУЛЮВАННЯ

Як визначити конфлікт інтересів?

Основною ознакою конфлікту інтересів є визначена наявність у особи

приватного інтересу, який впливає (може вплинути) на об'єктивність або

неупередженість прийняття нею рішень під час виконання службових чи

представницьких повноважень.



Види конфлікту інтересів



Посадові особи Заповідника зобов'язані:



Посадові особи Заповідника  у яких наявний 

реальний чи потенційний конфлікт інтересів, 

можуть самостійно вжити заходів щодо його 

врегулювання шляхом:



5.4 Конфлікт інтересів, зумовлений спільною роботою

близьких осіб

На посадових осіб Заповідника не поширюється обмеження щодо спільної

роботи близьких осіб, однак на них покладений обов'язок щодо недопущення

виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів



Підготовку, реалізацію та контроль за 

здійсненням заходів щодо запобігання,

протидії і виявлення корупції в

Заповіднику забезпечує Уповноважений

з антикорупційної діяльності.

Уповноваженим з антикорупційної

діяльності у Заповіднику є Грицаєнко

Олександр Васильович



Працівникам Заповідника 

гарантується конфіденційність їх 

повідомлень директорові Заповідника 

або Уповноваженому  про виявлені 

ознаки порушень Антикорупційної 

програми , корупційних чи повязаних

з корупцією правопорушень у 

діяльності інших працівників 

Заповідника та повідомлень про 

факти підбурення працівників 

Заповідника  до вчинення 

корупційних чи повязаних з 

корупцією правопорушень

Повідомлення працівників Заповідника про виявлення 

ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією 

правопорушень можуть бути анонімними

Стосується конкретного працівника 

Заповідника або ділових партнерів 

Заповідника



Повідомлення працівників Заповідника про 

виявлення ознак корупційного чи 

пов'язаного з корупцією правопорушень 

можуть бути здійсненні

Канали для повідомлення працівниками Заповідника про виявлення ознак 

вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень

(04593) 5-24-29

antikor_zapovidnyk@ukr.net



7.2 Захист працівників Заповідника, які повідомляють про порушення 

вимог Антикорупційної програми

У разі витоку конфіденційної інформації про викривача директор , уповноважений 

за такою заявою  такого працівника або за власною ініціативою  повинен 

невідкладно вжити всіх заходів  для уникнення настання негативних наслідків для 

викривача, пов'язаних з таким розголошенням. Заходи  для захисту викривача 

визначаються директором Заповідника спільно з уповноваженим і впроваджуються 

за умови письмової згоди працівника





9. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАПОВІДНИКА 

Загальні правила поведінки працівників 

Дотримуватись 

принципів 

культури і безпеки
Норми професійної 

етики працівників 

Заповідника 

(Розділ V

Антикорупційної 

програми Заповідника)

Принципи етики і правил поведінки працівників,

якими вони мають керуватись під час виконання 

своїх службових обов'язків, визначає  Правила 

етичної поведінки державних службовців.



Правила поведінки працівників Заповідника встановлені

Антикорупційною програмою

Бути коректним і доброзичливим до колег, поважати працю й 

досвід кожного члена колективу

Надавати допомогу і передавати професійний досвід молодим колегам, сприяти їх 

етичному вихованню

Поважати своїх наставників, старших колег

Виявляти професійну і корпоративну солідарність

Дотримуватись прийнятих у колективі морально-етичних традицій

Формувати і підтримувати сприятливий етично-психологічний клімат у колективі і 

не виявляти особливостей характеру у моральному аспекті



Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб 

конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку

з виконанням  функціональних обов'язків, крім випадків

встановлених законом

Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально

виконувати функціональні обов'язки, рішення і доручення 

органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні 

або підконтрольні, а також не допускати зловживань та 

неефективного використання коштів і майна Заповідника 

З метою запобігання конфлікту інтересів Заповідника:

• діяти на користь та в інтересах Заповідника;

• уникати ситуацій, які можуть призвести до конфлікту особистих 

інтересів та інтересів Заповідника;

• вживати заходів щодо недопущення потенційного та/або 

реального  конфлікту інтересів;

• у разі виникнення конфлікту інтересів або можливості  такого 

конфлікту повідомити безпосереднього керівника;

• вживати заходів щодо врегулювання потенційного чи реального 

конфлікту інтересів у разі його виникнення;

• уникати використання від імені Заповідника, його репутації, 

матеріальних, фінансових або інших ресурсів, конфіденційної  

інформації з метою отримання власної вигоди;

• уникати інших ситуацій, які можуть призвести до несприятливих 

наслідків для Заповідника.


