
ПЕРЕЛІК  

основних антикорупційних політик і процедур ДП «АМПУ» 
(чинних станом на 11.11.2022) 

 

1. Антикорупційна програма ДП «АМПУ», затверджена наказом ДП 

«АМПУ» від 11.01.2019 № 7/10 (у редакції наказу від 25.03.2021 № 55/10, зі 

змінами, внесеними наказами від 09.08.2021 № 165/10, від 10.12.2021 № 258/10) 

(далі - Програма)     

2.  Політика запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ», затверджена  

наглядовою радою 03.08.2020 (протокол засідання № 20, лист від 08.09.2020 

№1608/10/Вх; це нова редакція на заміну раніше затвердженої 30.04.2020 протокол 

засідання № 15)  

3.  Кодекс етики ДП «АМПУ», затверджений Наглядовою радою ДП 

«АМПУ» (Протокол від 01.07.2021 №32)  

4. Кодекс корпоративного управління ДП «АМПУ», затверджений 

наказом Міністерства інфраструктури України від 29.07.2021 № 397 (проєкт  

Кодексу погоджений наглядовою радою підприємства 06.03.2020, протокол засідання № 12)   

5.  Порядок проведення антикорупційних внутрішніх службових 

розслідувань та перевірок в ДП «АМПУ»,  затверджений наказом від 13.06.2018 

№ 130 «Про порядок антикорупційних розслідувань і перевірок» (зі змінами, 

внесеними наказом від 11.01.2019 № 7/10)  

6.    Положення про постійно діючу Комісію з оцінки корупційних ризиків 

та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ», 

затверджене наказом від 20.08.2018 № 209 «Про оцінку корупційних ризиків у 

ДП «АМПУ»  

7.    Наказ ДП «АМПУ» від 12.04.2019 № 55/10 «Про забезпечення роботи 

працівників управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату 

управління ДП «АМПУ» у філіях» (зі змінами, внесеними наказом ДП «АМПУ» 

від 25.03.2021 № 55/10) 

8.    Положення про управління з питань запобігання та виявлення корупції 

апарату управління ДП «АМПУ», затверджене наказом ДП «АМПУ» від 

10.06.2019 № 102/10 (у редакції наказу від 08.07.2020 № 185/10)  

9.   Розпорядження ДП «АМПУ» від 09.12.2019 № 94/10 «Про заходи 

мінімізації корупційних ризиків при використанні телекомунікаційних систем» 

10.   Порядок підготовки та погодження (візування) розпорядчих 

документів з кадрових питань (особового складу) в апараті управління ДП 

«АМПУ», затверджений наказом від 11.01.2022  № 3/10   

11.   Наказ ДП «АМПУ» від 05.08.2020 № 218/10 «Про затвердження та 

введення в дію методик інтегрованої системи менеджменту ДП «АМПУ» 
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12.   Порядок прийому, реєстрації, попередньої перевірки та розгляду 

повідомлень про корупцію у ДП «АМПУ», затверджене наказом від 11.08.2020            

№ 226/10 (зі змінами, внесеними наказами від 07.12.2020 № 340/10, від 

20.04.2021 № 82/10)  

13.   Наказ ДП «АМПУ» від 25.09.2020 № 267/10 «Про затвердження та 

введення в дію Настанов з інтегрованої системи менеджменту» 

14.   Наказ ДП «АМПУ» від 11.11.2020 № 305/10 «Про затвердження 

складу постійно діючої комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми ДП «АМПУ»»  

15.   Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових 

партнерів та проєктів внутрішніх офіційних документів у ДП «АМПУ»»,  

затверджене наказом від 19.11.2020 № 317/10 

16.   Положення про порядок ведення договірної роботи в ДП «АМПУ», 

затверджене наказом від 23.12.2020 № 365/10 

17.   План роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції 

апарату управління ДП «АМПУ» на 2022 рік, затверджений 30.12.2021 в.о 

Голови ДП «АМПУ» Голодницьким О.Г.   

18.   Інструкція з діловодства у ДП «АМПУ», затверджена наказом від 

04.02.2021 № 21/10 

19.   Розпорядження ДП «АМПУ» від 23.03.2021 № 13/10 «Щодо 

оптимізації антикорупційної діяльності в окремих філіях ДП «АМПУ» 

20.   Положення про впровадження у ДП «АМПУ» механізмів заохочення 

викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

Закону України «Про запобігання корупції», затверджене наказом від 01.06.2021 

№ 106/10    

21. Методичні рекомендації проведення антикорупційного інструктажу 

при працевлаштуванні, переведенні та звільненні у ДП «АМПУ» (надані 

Уповноваженим 16.06.2021 підлеглим працівникам Управління для роз’яснення й 

врегулювання такої процедури, з урахуванням підпункту 1 пункту 2 глави 1 розділу ІІІ  

Програми, пункту 4.2 Антикорупційної політики, пунктів 7.2.2.2, 8.2, А.8.1 ISO 37001:2016)  

22. Порядок ведення реєстрів з питань антикорупційної діяльності у ДП 

«АМПУ»», затверджений наказом від 02.08.2021 № 154/10. 
 


