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нАкАз

м. Суми

Про внесення змiн до
Антикорупцiйноi програми
державного пiдпри€мства <<Сумський
регiональний науково-виробничий центр
стандартизацii, метрологi[ та сертифiкацiii>

Вiдповiдно до ст. ст. 61-63 Закону УкраiЪи кПро запобiгання корупцii>, lrротоколу
]',{Ь 4 вiД 26 листоrrада 2018 року загальних зборiв ,рудоuой колективу дп
< Сумистандартметрологiя>>,
НАКАЗУЮ:

1. Унести до Антикорупцiйноi програми д9ржавного пiдприемства кСрлський
регiональний науково-виробничий центр стаЕдартизацii, мефлогii та сёртифiкацii>,
затвердженоi цакаЗом генерirльного директора вiд 14.06.2017 р. Nр 227,.ri"", що
додаються

2. .щоручити вiдповiдальнiй особi за ведення офiцiйного веб- сайту,щп
кСупшстаНдартметрОлогiя>> Молодець ю.о. опублiкуъати тsкст змiн до Днтикорупцiйноi

прогрulми державЕого пiдприемства кСумський регiональний науково-виробнийt це"тр
стандартизацii, метрологii та сертифiкацii та цей наказ на веб- cariii пiдприсмства.

З, Контроль за виконанням цього наказу покJIасти на уповноваженого з
антикорупцiйноi дiяльностi Хоменко Н,Г.

Генеральний директор В.М.Хярм



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом гецерального директора

ДП <Сумистандартметрологiю>
Jn и дj/J ф l'l

Змiни,
що вносяться до Антикорупцiйноi програми державного пiдпри€мства

l
I

<<СумсьКий регiоНальниЙ науково-виробничий цецтр стандартизацii,
метрологiI та сертифiкацiii>

Роздiл II <<Перiодична оцiнка
<<Сумистандартметрологiя>>

корупцiйних ризикiв у дiяльностi ДП

IIункт 3 абзаци 3-5 викласти в такiй редакцii;

к,Що складу KoMicii входять заступЕик генерального директора (голова KoMicit),
Уповноважений, керiвники структурних пiдрозлiлiв .ЩП кСумистандартметрологiя>>, а
тtкож iншi працiвники, визначенi керiвником пiдприемства за погодженням з Головою
KoMicii та УповновЕlженим.

пiд час проводенЕя оцiнки корупцiйних ризикiв за iнiцiативою Голови koMioii та
УповноваЖеного до роботи комiсiй без включення до if складу можуть залуrатися iншi
працiвники, а також незалежнi експерти чи спецiалiсти.

Голова KoMiciT, за погодженням з Уповноваженим) з метою недопущення конфлiкту
iHTepeciB або необ'ективностi у роботi KoMiciT, при розподiлi функцiй мiж членап{и KoMicii
бере дО увагИ коло посадових обов'язкiв в ЩП кСумистандартметрологiя>.

Роздiл III <<опис антикорупцiйних стандартiв i процедур дiяльностi дп
<<Сумистандартметр ологiя>>

Пункт 7 абзац 3 та 4 викласти в наступнй редакцii:
кУповноважений розробляе типову форму повiдомлеЕня та положеЕня про порядок

роботи з повiдомленнями про факти порушення аIIтикорупцiйноi програr" дп
кСумистандартметрологiя>>, вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею
прatвопорушень.

УПОВНОважений веде реестр (журнал реестрацii повiдомлень) про факти порушення
АнтикорУпцiйноi проIрамИ або ознак вчинення корупцiйних tIи повоязаних з корупцiею
правопорУшень. ПорялоК воденнЯ вiдгtовiдного реестру (журна.пу ресстрацii)
затверджуеться за поданням Уповноваженого)).



Роздiл YIII. Порядок здiйснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупцiйноi
програми, а також оцiнки foезультатiв здiйснення передбачених нею заходiв

{

викласти в наступнiй редакцii

кl.Монiторинг та оцiнка стану виконання АнтикорупцiйноТ програпdи , зtгальна
координацiя роботи щодо iT виконання покладаються на комiсiю з оцiнки корупцiйних
ризикiв та Уповноваженого.

2.МонiториЕг виконанця Антикорупцiйноi програми буле здiйснюватися не
рiдше нiж раз на шiсть мiсяцiв .

3. Керiвники структурних пiдроздiлiв пiдприемства в межах своеi компетенцii
щокварталу до 10 числа мiсяця, наступного за звiтним кварталом, подають
Уповноваженому iнформацiю про cTtIH виконаннJI заходiв, визначених Антикорупцiйною
прогрtlп{ою

Уповноважений за результатап,lи аналiзу звiтностi подае узчгЕrльнену iнформацiю на
засiдання KoMicii.

Комiсiя на своiх засiданнях проводить монiторинг виконання АнтикорупцiйноТ
прогрtlп.{и пiд час якого здiйснюе оцiнку if ефективностi за критерiями: своечасностi
виконання, повЕоти реалiзацii, оцiнки стану досягЕеншI мети (iндикатор виконання).

Нагляд i контроль за дотриманням Антикорупцiйноi прогрzlми здiйсtпоються
комiсiею та УповновzDкеним у таких формах:

1) розгляд i реагування на повiдомлення про пор},шення вимог Антикорупцiйноi
процрtlNIи, вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушеЕь;

2) здiйснення плitнових та позапланових перевiрок дiяльностi працiвникiв
.ЩП кСумистандартметрологiя> щодо виконання феа_тliзацii) Антикорупцiйноi прогрЕlI\,{и;

3) проведення перевiрки та оцiнки органiзацiйно-розпорядtlих, юридичних,
виробни.ш,lх та фiнансових документiв, а також ik проектiв на HzuIBHicTb у них корупцiйних
факторiв, ризикiв.

Щля здiйснення оцiнки комiсiя, Уповноважений мають право отримувати у
письмовiЙ формi вiдповiдну iнформацiю вiд працiвникiв, генерального дир9ктора про
результати реалiзацii вiдповiдних заходiв.

4. Якщо пiд час здiйснення нагляду або контролю за дотриманням Аптикорупцiйноi
програми комiсiя виявить ознtжи порушення Антикорупцiйноi програми або ознаки
ВчинеНня корупцiЙного або пов'язаного з корупцiею правопорушення, Голова KoMicii,
iнiцiюе перед керiвником питання проведення внугрiшнього розслiдрання у порядку,
передбаченому роздiлом ХV Антикорулчiйноi програми.

4. У разi встановлення невиконання або неналежного виконання Антикорупцiйноi
прогрtljчIи Голова KoMicii iнформуе про TaKi факти генерчlJIьного директорапiдприемствадJuI
вжиття заходiв реагування.

Роздiл ХVI. Порядок внесення змiн до Антикорупцiйноi програми

виItпасти в наступнiй редакцii:

1. Генеральний директор ЩП кСумистандартметрологiя> забезпечуе органiзацiю
механiзмiв зворотного зв'язку та iншi внугрiшнi процеси, спрямовчlнi на пiдтримку та
постiйне вдосконirлення Антикорщrцiйноi програtrли.

2. Змiст Антикорупцiйноi прогрilми може бути переглянугий:
1) за результатаI\,{и роботи KoMiciT з оцiнки корупцiйних ризикiв.
Антикорупцiйна програма перегJIядаеться комiсiею у разi встановлення за

результатами оцiнки виконання АнтикорупцiЙноi програми недiевостi визначених нею
заходiв; виявлення нових корупцiЙних ризикiв, за результатами проведення щорiчноi



оцiнкИ корупцiйНих ризи5iв у дiяльностi пiдприемства та у paзi BHeceHmI змiн до
законодЕtвства, а також / прсiтягом 30-ти калеЕдарних днiв пiсля затвердженЕя

аЕтикорупцiйноi стратегii l державноi програlrли з Ti виконання.
2) змiни до Антикорупцiйноi програL,Iи можуть уноситись за iнiцiативоЮ членiв

KoMicii з метоЮ уточнення чи удосконапеншI окремих rrоложень Антикорупцiйноi
прогрtlп,{и;

3) iнiцiатором внесення змiн до Антикорупцiйноi програми може бУТИ

УповноваЖений за результатами ана-шiзУ практикИ виконання своiх посадових обов'язкiв;
4) за результатами проведення комiсiею, Уповноваженим анкетування, обговореннЯ

та консультацiй iз працiвниками, а також з дiловими партнераN,{и дп
кСумистандартметропогiя>> щодо удосконzlлення АнтикорупцiйнОi пРОГРаМИ ;

5) змiни до Антикорупцiйноi [рогрtlN,Iи можуть пропонувати МiнекономрозвиТКУ,
генеральний директор, працiвники .ЩП кСумистандартметрологiя.

3. Генеральний директор, отримавши узагальнення пропозицiй щодо внесення ЗМiН

до Днтикорупцiйноi програNIи, iнiцiюе проведення ix вiдкритого обговорення трУДОВИМ

колективом.
У випадках, коли Мiнекономрозвитку або Уповноважений наполягt}ють на

TepMiHoBoMy BHeoeHHi певних змiн до Антикорупцiйноi програми, генеральний директор у
найкоротший строк, .tле не пiзнiше 10 днiв з дати надходження таких пропозицiй, iнiцiюе
проведення вiдповiдного обговорення. Уповноважений надае генеральному дирекТОРУ

узагальненЕя пропозицiй щодо внесення змiн до Антикорупцiйноi програми, Що наДiйшли,

та надае своТ рекомендацii щодо ix врахування, вiдхилення або розгляду комiсiею.
4. У результатi схваJIення пропозицiй працiвника:rли (труловим колективом)

ДП кСумистандартметрологiя>>, генеральний директор своiм накtLзом затверджУе
вiдповiднi змiни до Антикорупцiйноi програми, якi е iT невiд'емною частиною.


