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семiнару-навчання на тему:

<OcHoBHi положення Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>,
КЗ <Донецький палац молодi кЮнiсть>

м. Костянтинiвка 22 гру лня 2021 року

Голово: Посmнiков А.Ю
Секреmар: Лой М.М

Присутнi: керiвники структурних пiдроздiлiв (згiдно листа участi у
ceMiHapi, що додаеться).

Мета: пiдвицення рiвня знань працiвникiв КЗ <Донецький палац

молодi <Юнiсть> (далi - Пмац) основних положень антикорупцiйного
законодавства та Закону Украiни <Про запобiгання корупчii>.

Поряdок Dеннuй:

l. Викривачi. ix трlловий захист. Способи повiдомлення про про корупuiю
та корупuiйнi правопорушення працiвниками Паллачу та порялок iх

розгляду.
2. Запобiгання одержанню неправомiрноi вигоди або подарунка та

поводження з ним. Юридичнi аспекти.
3. Iдентифiкацiя та оцiнка корупчiйних ризикiв.
4. Правила норм професiйноi етики прачiвникiв Палацу

По першому пumанню слухмu: Засryпника директора з адмiнiстративно-
господарськоi частини Брацило в.Л (уповноважену особу з питань

запобiгання та виявлення корупuii), який довiв до вiдома присутнiх

iнформацiю про права та гарантiв прав викривачiв, вiдповiдно до Закону

Украiни <Про запобiгання корупцii> (лалi - Закон). Було зазначено, що

законом передбачено ряд механiзмiв щодо захисту трудових прав як

викривача, так i його близьких осiб. Наприклад, не допуска€ться вiдмова

вказаним особам у прийняттi на роботу,, укладеннi чи продовженнi логовору,

трудового договору, наданнi адмiнiстративних та iнших послуг, Також ix не

може бути звiльнено чи пiддано таким негативним заходам впливу як:

пaр""aлЬ""", атестацiя, змiна умов працi, вiдмова в призначеннi на вищу

посаду, зменшення заробiтноi плати тощо- Позбавлення або_ 
1!мlження

певного права викривача порiвняно з iншими працlвниками теж €

неприпустимим. Також було зазначено, що iнформаuiя розмiщена та

знаходиться у вiльному доступi на веб сайтi Палаuу.

Ухвмtлu:



/
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l ) Прийняти до уваги вищенаведену iнформаuiю;

По йpyzoMy пumанню слухмu: юрисконсульта Баеву Т.Г., яка доповiлаприсутЕlм про визначення та вiдмiнностi
неправомiрноi вигоди, вiдповiдальнiсть за

мiж поняттям подарунок та
порушення обмежень щодоотримання подарункiв, встановлених Законом Украiни <Про запобiгання

::_|J'_uii" 
Та зазнаЧила, Що Для працiвникiв Палацу розроблено пам,ятку, в

р.обu""rr* rr.-)1" n"p"ni*
встановлених обмежеrtь вiдповiдно до Закону Законом Украiни <Про
запобiгання корупцii> та запропонувапа розмiстити ii на офiчiiiному сайтi
Палачу.

YxBa-,lloTu:
l) Прийняти до уваги вищенаведену iнформацiю;
2) Пам'ятку для праuiвникiв стосовно обмеженьLJ \LqM лrI\J лJlrl rlр<rцlrrflикll; сlосовно ООмежень щодо отримання подарункiв
розмiстити на офiцiйному веб-сайтi Папацу у рубричi <Протилiя nopynulirr.

п9 mреmьому пumанню оlухu.u: Заступника директора з
адмiнiстративно-господарськоТ частини Брацило В.Л (уповноважЬну особу з
питань запобiгання та виявлення корупцii), який нагадав o"no"ni поняття
корупцiйного ризику, iдентифiкацii та оцiнки. Оцiнка корупIIiйних ризикiвздiйснюсться за критерiями ймовiрностi виникнення iдентифiкованих
корупчiйних ризикiв та наслiдкiв корупцiйного прччо.rоруrпъп"" чи
правопорушення, пов'язаного з корупцiею. Оцiнка ймовiрностi виникнення
корупцiйного ризику визначаеться вiдповiдно до частоти випадкiв вчинення
корупцiйного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцiею,
з урахуванням часових меж. Вiдповiдно до критерiiв ймовiрностi виникнеЕня
корупцiйного ризику йому присвоюсться piBeHb низький, середнiй або
високий.

BiH також повiдомив, у Палачi вiдповiдно до Положення про комiсiю
корупцiйних ризикiв працюе комiсiя, склад затверджено I{аказом директора
Палацу. ВiдповiднО до планУ проведеIIнЯ оцiнки, комiсiею у ,,рпдоu* pn*y
проведена детЕrльна робота, виявленi корупцiйнi ризики, та за результатами
перевiрки затверджено звiт.

Ухвапuлu:
1) Прийняти до уваги вищенаведену iнформачiю;

по чеmверmому пumанню слухшlui юрисконсульта Баеву т.г., яка
роз'яснила присутнiм що пiд час виконання cBoii посадових обов'язкiв
працiвникам Палацу,греба дотримуватися загальновизнаних етичних }lopМ
поведiнки. зокрема буl,и ввiчливими у стосунках з керiвниками. колегами i
пiдлеглими, дiяти неупереджено, незважаючи на приватнi iнтереси, особисте
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ставлення до будь-яких осiб, на cBoi полiтичнi погляди, iдеологiчнi, релlгlйн1
або iншi особистi погляди чи переконання, не розголошують i не
використовують в iнший спосiб конфiденцiйну та iншу iнформацiю з

обмеженим доступом, що стала iM вiдома у зв'язку з виконанням cBoix
службових повноважень та професiйних обов'язкiв, KpiM випадкiв,
встановлених законом. Слiд звернути увагу' що при дотриманнi
загаJIьновизна н и х етичних норм праttiвниками при виконаннi своТх

посадових обов'язкiв, ризик щодо виникнення корупчiйних правопорушень
або правопорушень пов'язаних з корупцiею буле мiнiмiзовано.

YxBaltullu:
l) Прийняти до уваги вищенаведену iнформаuiю;
2) Протокол вiд 22 грулня 2021 розмiстити на веб сайтi Палацу.

Голова

Секретар

Члени


