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1. OcHoBHi положення ан,гикоруtrrliйного законодавства Украiни та
особливостi його застосування. Перелiк нормативно-правових aKTiB.

2. Вiдповiдальнiсть за поруulення вимоI,, заборон та обмежень,
встановлених Законом Украiник Про запобiгання корупцii>

3. Вжиття заходiв ttlо,цо запобiгання ,га виявJIеIIня конфлiкту iHTepeciB та
способи ix вирiшення

По перuлому пumонню c:lyxuJlu: Застутttlика директора з адмiнiстративно-
господарськоТ частини Брацило B,jI (уповноважену особу з питань
запобiгання та виявлення корупцii), який довiв до вiдома присутнiх
iнформацiю про ocHoBHi положення антикорупцiйного законодавства, та
звернув увагу на перелiк основних нормативно правових aKTiB вiдповiдно до
якого здiйснюсться робота щодо недопущення проявам корупцiТ. Також було
з€вначено, що лля працiвникiв та вiлвi.,1увачiв I lа-,rацу розроблено пам'ятку
щодо перелiку нормативно правових aKTiB з антикорупцiйного законодавства
та запропоновано розмiстити ri на офiltiйному сайтi Па-,чачу.

Ухвалuлu:

1) Прийняти до уваги виlценавелену iнформаuiю;
2) Пам'ятку розмiсти,ги на офiцiйному веб-сайтi Палацу та на
iнформацiйному стенлi в рубрицi <lIротилiя корупцii>.

По dpyzoMy пumоtlлrю слJ,хtL,lu: lорисконсульта Баеву Т.Г., яка доповiла

ПРоТоКоЛ Ng l
семiнару-навчання на тему:

30 вересня 2021

Присутнi: керiвники структурних rriдроздiлiв (згiдно листа участi у
ceMiHapi., що доласться).

Мета: пiдвиrцення рiвня знаttь працiвникiв КЗ <!онецький палац молодi
<Юнiстьl> (далi - l Iа,rач) осIlовних положень антикорупцlиного
законодавства та Закону УкраТни <[Ipo запобiгання корупцiТ>.

Поряdок lеннuй:

присутнiм про вiдповiлалыtiсть за порушення вимог, заборон та обмежень,



ВстановлеЕихЗакономУкраiни<ПрозапобiганнякорУпцii>)тазазначила'Що
для працiвникiв та вiдвiдувачiв- Палацу розроблено пам'ятку, в якiй

]"r"й"о перелiк u.ruroun""r* обмежень вiдповiдно до Закону та

,.р.оО""*у Ьiдповiдаrrьнiсть за порушення вимог та заборон щодо

запобiганням корупuiйним правопорушенням та правопорушенням

,ro"'"ru""* , *opyrrul"lo, та запропонувала розмiстити iI на офiцiйному сайтi

Палацу.

YxBalttutu:
1) Прийняти до уваги вищенаведену iнформацiю;

ii ПЪ"'""*у Йодо uiдпо"iдальностi за корупцiйнi або пов'язанi з корупчiею

правопорушеЕня розмiстити на офiчiйному веб-сайтi Палацу у рубричi

<Протидiя корупчii).

По rпреmьому пumанню слухulu" Засryпника директора з адмiнiстративно-

.о"подuр."*оi частини Брачило в,Л (уповноважену особу з питанъ

запобiгання та виявлення корупuii), який пояснив ocHoBHi складовi конфлiкту

i"r.p."i", види, вiдмiнносii, вiдповiдальнiсть та заходи щодо його

"р..упо"u"rя. 
BiH також повiдомив, що для працiвникiв та вiдвiдувачiв

гi-чцу розроблено пам'ятку щодо конфлiкту iHTepeciB, та запропонував

опублiкувати ii на офiцiйному сайтi Палацу,

Ухвшu,1u:
1) Прийняти до уваги вищенаведену iнформацiю;

2) Пам'яткУ щодо заходiв врегулювання. конфлiкту iHTepeciB, розмiстити на

;Ьtй"Й веб-саитi Палацу'та на iнформацiЙному стендi у рубрицi

<Протидiя корупцii>.
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