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Про затвердження Алгоритму дій у разі надходження
пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка
Відповідно до статті 24 Закону України «Про запобігання корупції»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Алгоритм дій у разі надходження
неправомірної вигоди або подарунка, що додається.

пропозиції щодо

2. Канцелярії (Буряк Т.М.) довести зміст цього наказу до відома і виконання
керівників структурних підрозділів ДП «ДерждорНДІ».
3. Керівникам структурних підрозділів ДП «ДерждорНДІ» довести зміст
цього наказу до відома і виконання підпорядкованих співробітників.
4. Начальнику відділу науково-організаційної роботи, комунікації та
внутрішнього контролю Стасюку Б.О. забезпечити розміщення цього наказу на
вебсайті ДП «ДерждорНДІ».
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
з наукової роботи, т.в.о. уповноваженого з антикорупційної діяльності
КаськіваВ.І.

Директор

Артем БЕЗУГЛИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДП «ДерждорНДІ»
від «Лр>
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Алгоритмом дій у разі надходження
пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка
1.
Даний Алгоритм розроблено відповідно до статті 24 Закону України
«Про запобігання корупції».
2.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»:
неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи
негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без
законних на те підстав;
подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою
мінімальної ринкової.
3. Посадові особи та співробітники ДП «ДерждорНДІ» у разі надходження
пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні
інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:
• відмовитися від пропозиції;
• за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
• залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
• письмово повідомити про пропозицію щодо неправомірної вигоди або
подарунка безпосереднього керівника (за наявності) або директора
ДП «ДерждорНДІ», провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності,
спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.
4. Якщо посадова особа або співробітник ДП «ДерждорНДІ», виявила у
своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути
неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не
пізніше одного робочого дня, письмо повідомити про цей факт свого
безпосереднього керівника або директора ДП «ДерждорНДІ», провідного
уповноваженого з антикорупційної діяльності.
5. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або
подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну
вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або директором
ДП «ДерждорНДІ», провідним уповноваженим з антикорупційної діяльності.
6. У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок
виявляє директор ДП «ДерждорНДІ», акт про виявлення майна, що може бути
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неправомірною вигодою, або подарунка підписує директор ДП «ДерждорНДІ»,
провідний уповноважений з антикорупційної діяльності та перший заступник
директора ДП «ДерждорНДІ».
7. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки
зберігаються в ДП «ДерждорНДІ» до їх передачі спеціально уповноваженим
суб’єктам у сфері протидії корупції.
8. У випадку наявності в особи сумнівів щодо можливості одержання нею
подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з
цього питання до НАЗК для отримання відповідного роз’яснення.

