
КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА СФЕРИ ПОСЛУГ

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО УТРИМАННЮ 
ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

ПРОТОКОЛ
засідання профспілкового комітету

31.01.2022р. м.Київ № 2

До складу профспілкового комітету входять 14 членів профспілки

Присутні на засіданні -8: Цимбалюк О.Л., Оверчук Т.М., Крайчинський В.Л., Зайченко
О.М., Гаврилюк В.С., Гаврилюк О.С., Новохацька Ю.В., Холявко С.М.
Головував на засіданні Цимбалюк О.Л. -  голова профспілкового комітету

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обговорення антикорупційної програми КП УЗН Святошинського району м. 

Києва.

1.СЛУХАЛИ Цимбалюка О.Л.
1.1. Інформував про набуття 18.01.2022 року чинності Типовою антикорупційною 

програмою юридичної особи, затвердженою Наказом Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 10.12.2021 № 794/21 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції 
України 31.12.2021 за № 1702/37324. Ознайомив із передбаченими Типовою програмою 
новими антикорупційними політиками. Акцентував увагу на тому, що програма 
покладає на керівника підприємства обов’язок особистим прикладом етичної поведінки 
формувати у працівників нульову толерантність до корупції, що є основою ділової 
культури, повсякденної ділової практики та ділової репутації підприємства.

1.2. Інформував про підготовку на основі Типової програми Антикорупційної 
програми КП УЗН Святошинського району. Ознайомив із основними засадами 
запровадження цієї програми на підприємстві після обов’язкового її обговорення в 
трудовому колективі.

1.3. Інформував про необхідність прийняття додаткових внутрішніх документів 
для ефективного запобігання корупції на підприємстві, а також оновлення існуючих 
антикорупційних заходів відповідно до змін внутрішнього та зовнішнього середовища 
діяльності підприємства, які будуть розроблені в подальшому в установленому порядку 
призначеним Уповноваженим..

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Прийняти до відома інформацію про вимоги Типової антикорупційної 

програми юридичної особи, затвердженої Наказом Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 10.12.2021 № 794/21 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції 
України 31.12.2021 за № 1702/37324, а також представленої до обговорення 
Антикорупційної програми КП УЗН Святошинського району.

1.2. Членам профкому вжити негайні заходи щодо обговорення Антикорупційної 
програми КП УЗН Святошинського району у виробничих підрозділах підприємства.

Голосували «ЗА» одноголосно.^ / /  /
Голова ППО /  О.Л.Цимбалюк

/ , / /  " ' У



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ 
ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА

« » А/'V/''сУ 2022’

НАКАЗ

м. Київ №

Про затвердження антикорупційної 
програми підприємства

18.01.2022 року набув чинності наказ Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 10.12.2021 № 794/21 «Про затвердження Типової 
антикорупційної програми юридичної особи, зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 31.12.2021 за№  1702/37324.

На виконання цього наказу, з метою якісного розуміння та 
ефективного впровадження оновлених правил, стандартів та процедур 
запобігання корупції у діяльності підприємства, яка стала відповідати 
ознакам, встановленим у ч.2 ст.62 Закону України «Про запобігання 
корупції», приведення своєї антикорупційної політики у відповідність до 
вимог згаданого Наказу, та нової редакції Типової антикорупційної 
програми, -

Наказую :

1. Затвердити Антикорупційну програму КП УЗН Святошинського 
району м. Києва, яка обговорена в трудовому колективі згідно з протоколом 
засідання 11ПО КП УЗН Святошинського району від 31.01.2022 року №2 
(додаються).

2. Внести до штатного розпису підприємства зміни в частині 
включення до штатного розпису посади Уповноваженого з питань протидії 
та запобігання корупції згідно з законодавством про працю та колективним 
договором підприємства.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ КП УЗН Святошинського 
району від 29 жовтня 2020 року № 164 «Про визначення відповідальної особи 
за проведення роботи з питань запобігання та^явл ен н я  корупції’»

4. Контроль за виконанням цього залишаю за собою.

Директор шак МАГ АЛОВ


