КОРУПЦІЯ – ЦЕ ВІРУС
ЯКИЙ РОЗПОВСЮДЖУЄ БІДНІСТЬ
КОРУПЦІЯ - використання особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з
ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи
прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи
юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй
службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.
Державне підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ» є юридичною
особою публічного права, тому усі посадові особи підприємства пов’язані з виконанням
організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими обов’язками є суб’єктами на
яких розповсюджується Закон України «Про запобігання корупції».

ТРЕБА ЗНАТИ ТА ВИКОНУВАТИ
Посадовим особам забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою
одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних
інтересах.
Посадовим особам, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від
юридичних або фізичних осіб. Крім випадків, коли подарунки відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, їх вартість не перевищує
одиного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків,
отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того
року, в якому прийнято подарунки.
Посадові особи не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням
повноважень близьким їм особам.
Посадові особи, які претендують на зайняття посад зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про
працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
Посадові особи зобов’язані:
1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи
потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника;
3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
Посадові особи зобов’язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та
корпоративні права у порядку, встановленому законом.
Посадові особи під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних
етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
Посадові особи зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будьякому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або
окремих політиків.
Посадові особи діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди,
ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
Посадові особи не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм
відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
Посадові особи незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.

Посадові особи самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу
шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

ДЕКЛАРУВАННЯ:
Посадові особи зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті
Національного агентства декларацію за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Посадові особи, які припиняють діяльність (звільняються, були звільнені) подають декларацію за період,
не охоплений раніше поданими деклараціями.
Посадові особи, які припинили діяльність зобов’язані наступного року після припинення діяльності
подавати до 1 квітня декларацію за минулий рік.
Посадова особа, яка претендує на зайняття посади, до призначення або обрання на відповідну посаду,
подає декларацію за минулий рік.
Посадові особи у разі суттєвої зміни у майновому стані, а саме отримання ним доходу, придбання майна
на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного
року, у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний
письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного
реєстру декларацій та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

ОСОБИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ В ЗАПОБІГАННІ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ:
Викривач - особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції, яка за наявності обґрунтованого
переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону іншою особою.
Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без
зазначення авторства (анонімно), через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

«Корупціонер – повинен сидіти у в'язниці»

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
Юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності
юридичної особи.
Посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових
відносинах, зобов’язані:
1) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи;
2) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної
особи;

3) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або
засновників (учасників) юридичної особи про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи;
4) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або
засновників (учасників) юридичної особи про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками
юридичної особи або іншими особами;
5) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або
засновників (учасників) юридичної особи про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.
У ДП «МТП «Чорноморськ» діє Антикорупційна програма та інші нормативно-правові документи,
які розміщена у відкритому доступі на сайті seaport.com.ua у розділі пресс-цент/доступ до публичной
информации/противодействие коррупции.
У ДП «МТП «Чорноморськ» визначено особу відповідальну за антикорупційну діяльність Уповноважений з антикорупційної діяльності Пилипенко Руслан Анатолійович.
У разі, якщо у Вас виникли запитання прошу звертатися за номером телефону
+38 (048) 73892-77 (внутрішній № 8666) з 8.30 до 17.00 або надіслати Ваші запити на електронну скриньку
hotline.imtp@gmail.com.
Будьте впевнені Вам дадуть кваліфіковану та вичерпну відповідь, допоможуть у ситуації, яка склалася.
Анонімність гарантована.
Пам'ятайте !!! За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, притягаються до кримінальної, адміністративної,
цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
Не будь співучасником корупційних діянь та злочинів «Злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька
(два або більше) виконавців без попередньої змови між собою. Чинний Кримінальний Кодекс України».

Запам’ятай та попередь!!!
КОРУПЦІЯ – грабує твоє підприємство та твою сім’ю!

Гаряча лінія: +38 (048) 738-92-77 (внутрішній № 8666) з 8.30 до 17.00 або надіслати Ваше
Повідомлення на електронну скриньку hotline.imtp@gmail.com

