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flержавне пiдприсмство
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стандартизацiТ, метрологiТ та сертифiкацiТ "
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нАкАз

м. Суми dЕ2а19

Про внесення змiн до
Антикорупцiйноi програми
державного пiдприемства <<Сумський
регiональний науково-виробничий центр
стандартиз ацiii метр ологii та серти ф iкацiii>

Вiдповiдно до ст. ст. 61-63
}lb 1 вiд 18 лютого 2019
ЩП кСуruистандартметрологiя>,

закону Украiъи кпро запобiгання кор5rпцii>, протоколу
року загыIьних зборiв трудового колективу

НАКАЗУЮ:
1. Внеоти до Антикорупцiйноi програми державного пiдприсмства <Сумський

регiональНий наукоВо-виробничиЙ ЦентР стандартИзацii, мефлогii та сЬртифiкацii)>,
затвердженоi наказом генерального директора вiд 14.06.2О17 р. ]ф 227, змiни, що
додаються.

2. .ЩоручИти вiдповiдальнiЙ особi за веденЕя офiцiйного веб-сайту
дП <Сумистандартметрологiя> Молодець ю.о. опублiкувати ,.о., змiн до
АнтикорУпцiйноТ програми державного пiдприемства <Сум."r."Й регiональний наlково-
виробни.пай центр стандартизацii, метрологii та сертифiкацii та цьй наказ на веб- сайтi
пiдприемства.

З- Контроль за виконанням цього наказу покJIасти на уповноваженого з
антикоруrтцiйноi дiяльностi Хоменко Н.Г.

Генеральний директор В.М. Хярм



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом генерального директора

!П <Сумистандартметрологiп>
м

Змiни,

Пункт 1 роздiлу 3 доповнити абзацом 2 наступного змiсry:

до tIункту 1 роздiлу 3

зАявА_попЕрЕдхtЕння

я,
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

ознайомлений з АнтикорупцiйноТ програмою ,Щержавного пiдприемства кСумський
регiональНий наукоВо-виробнИ,плй центр стандартизацii, метролЪгii та сертифiкацii>([П к Сумистандартметрологiя>) i зобов'яЪ}.юсь :

1) не вчиняти та не брати yracTi у вIIиненнi корупцiйних правопорушень,
пов'язаних з дiяльнiстю.щп <сумистандартметрологiо 

;2) утримуваТися вiД поведiнки, яка може бути розцiненою як готовнiсть вIмняти
корщrцiйне правопорушеЕня, пов'язане з дiяльнiстю пijприемства;

3) НеВiДКЛаДНО iНфОРМУВати уповноваженого з антикорlтlцiйноi дiяльностi (далi-
уповноважений)' генерального директора пiдприсмства або Мiнекономрозвитку про

що вносяться до АнтикорупцiйноТ програми державного пiдпри€мства
<<СумсьКий регiональниЙ науково-виробничий центр стандартизацii,

метрологiI та сертифiкачii

Роздiл 3 <<Опис антикорупцiйних
ЩП <Сумистацда ртметрологiя>>

<<КожеН працiвник та керiвник пiдприемства при прийняттi
Антикорупцiйноi проIрами та змiн до неi пiдписуе особи"rу заяву
попередження установленнi формi (додаток 1) щодо дотримання вимог
антикорупцiйного законодавства УкраiЪи та АнтикорупцitноТ програми
Ш <Сумистандартметрологiл>.

.ЩП <Сумистандартметрологiя>> :

Щодаток 1

Антикорупцiйноi програми

стандартiв i процедур дiяльностi



випадкИ пiдбуренНя до вчинення корупцiйного правопорушення, гIов'язаного з дiяльнiстю
!П кСумистандартметрологiя> ;

4) невiдкладно iнформувати Уповноваженого, генерчrльного директорапiдприемства
або Мiнекономрозвитку uро випадки вчинення корупцiйних або .rоъ'r.u""* з корщrцiею
правопорушень iншими працiвниками пiдпри€мства або iншими особами;

5) невiдкладно iнформувати Уповноваженого, геЕерального директорапiдприемства
або Мiнекономрозвитку про виникЕення ресrльного, потенцiйного конфлiкry iHTepeciB.

я також попереджений про кримiнальну, адмiнiстративну, цивiльно-правову та
дисцiплiнарну вiдповiдальнiсть за вчинення корупцiйних або пов'язаних . uоруrrцia.
IIравопорушень.

Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть: Стаття 1726 куrrАП- порlтrтення вимог фiнансового
контроJIю (несвоечасне поданЕя декларацii); ст. 1725купАП- порушення встановлених
законоМ обмежень щодо одоржання подарункiв; ст. 1727КУпАП - rrорушенIIя вимог щодо
запобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB; ст. 1728 КУпдП- незаконне використЕIннrI
iНфОРМаЦii, ЩО Стала вiДома особi у зв'язку з викоЕанням службових пoBпouu*.""i.r. 18846
КУпАП-невиконання законних вимоГ (приписiв) Нацiонального агентства з IIитань
запобiгання корупцii; ст. L729 КУпАП -н9вжиття заходiв щодо протидii корупцii.

КримiнаЛьна вiдпgвiдальнiсТь: СтатгЯ з66' кК УкраiЪи - декJIарувчlння недостовiрноi
iнформацii; ст. з652 кК Украiни - зловживання повноваженнями особалли, якi надають
публiчнi послуги; ст.368 КК УкраiЪи прийняття пропозицii, обiцянки або одержання
неправомiрноi вигоди службовою особою; от. 368а КК УкраiЪи - пiдкуп особи, 

"кЬ "адаепублiчнi послуги; ст. З69 КК Украiни - пропозицiя, обiцянка або надаЕня неправомiрноI
вигоди службовiй особi; ст. З682 КК УкраiЪи -незаконне збагачення.

(дата) (пiдпис) (пlБ)

пупкт 2 роздiлу 3 доповнити абзацом 2 наступного змiсту:

к Yci положення про cTpyкTypHi пiдроздiли пiдприемства повиннi мiстити
наступнi речення:

в роздiлi: <<Обов'язки працiвникiв>>
<<Керiвник та працiвники зобов'язуються

(назва пiдроздiлу)

дотримуВатисЬ вимог антикорупцiйного законодавства УкраiЪи
Антикорупцiйноi про|рамИ ЩП <Сумистандармтметрологiя>>.

в роздiлi <<Вiдповiдальнiсть>>
<< Керiвник та працiвники можутъ нести

(назва пiдроздiлу)
кримiнальну/адмiнiстр ативну/цивiльну-пр авову/дисциплiнарну
вiдповiдалънiстъ за вчиненIUI корупцiйних або пов'язаних з корупцiею
правопорушенъ вiдповiдно до дiючого законодавства Украiъи>.

та

Абзац 2 за дiючою Антикорупцiйною програмою
(Сумистандартметрологiя)> вважати вiдповiдно абзацом 3 .

дп


