
Пам'ятка працівнику ДП «МТП «Южний» з питань антикорупційного законодавства

         Нормативні посилання
  v    Закон України «Про запобігання корупції» №1700-VII від 14.10.2014 року
  v Антикорупційна програма ДП «МТП «Южний»

використовувати свої службові 
повноваження або своє становище та 
пов’язані з цим можливості з метою 
одержання неправомірної вигоди для 

себе чи інших осіб

впливати прямо або опосередковано на 
рішення працівників підприємства з 

метою отримання будь-якої матеріальної 
або нематеріальної вигоди для себе чи 
для близьких осіб, яка не передбачена 
трудовим або іншим договором між 

ними та підприємством

вчиняти будь-які дії, які прямо або 
опосередковано підбурюють інших 

працівників, керівника підприємства до 
порушення вимог Закону чи 
Антикорупційної програми

  Обов’язки  працівників ДП «МТП «Южний»
- дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також 

забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;
- виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів підприємства; 
- невідкладно інформувати Уповноваженого, керівника підприємства про випадки порушення вимог Антикорупційної програми 

(або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками 
підприємства або іншими фізичними або юридичними особами, з якими підприємство перебуває або планує перебувати у ділових 
відносинах; 

- невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного 
конфлікту інтересів;

- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з 
діяльністю підприємства; 

- не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю підприємства.

Канали для повідомлення працівниками підприємства про виявлені факти корупційних 
чи пов’язаних з корупцією порушень 

   Права працівників ДП «МТП «Южний»
- надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;
- звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її 

Заборони для 
працівників 

підприємства 

вимагати або отримувати будь-яку 
матеріальну або нематеріальну вигоду 

(для себе чи для близьких осіб) у зв’язку 
із здійсненням своїх посадових 

обов’язків, яка не передбачена трудовим 
або іншим договором між ними та 

підприємством

організовувати, бути посередником або 
особисто здійснювати будь-які готівкові 
або безготівкові платежі чи розрахунки з 

діловими партнерами підприємства, 
якщо такі платежі чи розрахунки не 
передбачені чинним законодавством

після звільнення або іншого припинення 
співробітництва з підприємством особі 

забороняється розголошувати або 
використовувати в інший спосіб у своїх 
інтересах інформацію (конфіденційну), 

яка стала їй відома у зв’язку з 
виконанням своїх повноважень, 

договірних зобов’язань, крім випадків, 
встановлених законом

використовувати будь-яке майно 
підприємства чи його кошти в приватних 

інтересах

STOP

Корупція

Гаряча лінія @

Інформація про працівника, який повідомив про факт порушень антикорупційного 
законодавства не може бути розголошена

048-750-70-66, 
048-750-60-43

antikor.mtpy@gmail.com

http://www.port-yuzhny.com.ua/ 
На офіційному сайті підприємства, 
скориставшись анонімною формою 

Надіславши листа через скриньки 
довіри, розміщені на території 
підприємства
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