
ъ{!тке р03*ч*унання я*'}ж

пр*,18атн}'1ь'!14 1нтёр*Ёами 1а

службовими 3авданнями 8и

маст8 првв$дити п*д час у*|*?

служ$ово} д1яльн00т!- *аща *рган|з*ц!*

та к0жён гр0мадянин мають праЁ* ?1;€.

Ёашу чесну, д!лову позапарт!йну

п*вед!нку. [отур6уйт**я пр0 те, щ*6 н!

у к$г0 н9 виникал0 сумн!в1н щ0до 8*с.

Ёкщо 8ш 6ачите, щ0 виконання

як0г0*ь к0нкрётн0го 3авдання

стик3сться 3 3ашу'у\4у1

принатними }нтересами або !нтерес а;'лш

сторонн!х ос!б- а!дносно яких 8и

в!днувасте себе зобов'я3аним, одра3у

ж пов!домте пр0 це *в0г0 кер!вника,

щоб в1н м!г в!дпов,!дн* *!дреач*ату1,

наприкпад зв1льнити 8т в|д виконання

як0г0сь конкретного 3авдання.

*3в Ё.езалежн0 *!д т0г0, ран0 чи
-г п!зно це 3ашк0дить 8ашому
н авторитету та автсритету

д*ржавно? служ6ш, якщо у
юнфл!ггно?''1у випад:щ 8и в1дда:сте

пер* *агу пруз8атн иь,1 !нтерес*гу1.

0соблив0 якщо 3и займасте впливову

пвсаду.

}{оруг*ц*| м0жна 3*п*#*шш, якщ0

!{*}*{8 н в !д ч у в * ? }4 [;1 е

в{дпов!дальн!сть 3а сво}0
орган!зац!** ! вс* прагнутимуть д0
в|льного в}д корупц{1 органу уг!р*вл!:Р*Р*-

як д0 *п!льно]" м*ти' {е 03начас, що
кожен в рамках сво!х м0жлив0стеи

п!клусть*я пр0 10, щ0б ст*р*нн! не

м0гли вп'ти8ат\г ?1а прийняпя р!ш8нь;.

#8 0фв'я3ок к0ж}-{0|"0 * зр*6*лти св1из

т вн00ок щодо викриття злочин!в !

]! 3ахистити власну орган!зац!ю в|д

корупц!йних д|янь. Р{е бер|ть унаст! в

сп робах прих0 ватш ксрупц!ю.

у к*жн0му д€ржавн0му *рг*и! *
в!&пов!дальний 3а эап*б1,гання

корупц!? прац!вник. Ёе вагайтеся

посп!лцватися з }{им, якщ0 Ёи масте
.(

конкр9тн} п|д03ри в к0ру}!*п*ва}{Ф*?!

кол€г' *аш сп}вбес1дник збер*ж* ц,е в
тасмниц! 

' 
приу.1}т#* р!шЁннн щ0д0

нео6х!дн'их заход*и'
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уа*у##ж
щ*д* {1рнжу{{' т1**е.&,1 {{-{}{и,

де рж аъж|4ж с1|у,ж6аъщ1ж;
*

ж|{;|с 1] р'4.я'{,ть 3а;! * б; га н н }о

;т р 0я вам1 коруп ]х'3

тшлнФ*нуу,;
г}р0 $и падк уз |1,е&*бронесно? **в*д! нки

7рядов а <<{&,р,яча р л!н!я
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йк:щ* 8а* п0просили про
сумн!вну послугу, 0дра3у ж

по|нф*рмуйте про ц* 3ашого
кер1вника та в|дп*в]дального 3а боротьбу
3 |{орупц!*ю' 1{* д0п0п{ага*, по_пвр0€,
сат}'0'т|у уникнути п!до3ри в к0рупц!|, а по-

пруг*, в'жит1$! прав$вих заход1в пр0ти
в!дпов!дно| особи.

ф [] ри 308н !ш н !х к0нта кта х,

я напр]и|{лад при Ёихонанн!я к0нтр0льно| д!яльност!, Би масте
3 самог0 п0чатку встан0вити ч|1к!

ст0сун|(и ! в{дхиляти 6удь-ях! спроби
корупц!|. Р!е п0винн0 виникати враження,

щ* 3и прийм ати м ете к нё3н ачн!
г10дащЁ;{йр- }!е соромтв*я в1дмовиту1ся
'в*я п0дарунку а$о в|д|слати й*г* |1а3ад.
!1о,прос1т* 3 розум!нням п0станитися д0
д!юних в!дносно 8ас правил'

йкщо ,3и працю6т* в галуз!
п0в'я3ано| з наданням д*ржавних
3ам*8л:*нь* 8и Ё8*18 бути

уваж}*;4м д0 |1а$Аагань ст0р0нн|х
вплинути на 8аш! р!шення, адж* в цих
|8$1!3* х 5у0тР !ч а аться на,*б!ль ш*
випадк}а к*рунц1|"

ьАо Ёкщо 3и са*д! в|дмовитесь в[д

т сумн!вно1 пропо3иц!}, але не
н пов!домите про це, т0 8аш

0п0нент спр*бус 3вернутися до 8аш*го
к*лвги. 3ахист!ть також 1 3аших колег в!д

намагань ст0ронн!х ос!б коруы!пувати 1х'

8с! прац!вну1ку1 {кер!вники та
сп!вроб|тники} мають працю3ати 8

0дн0му н3|}:ямк!.

!нколи п!д час 6ес1д*л 8и мо.ж9т8

в!днри, щ0 8ам *,1о}'{уть зробитй
сумн!вну проп03иц!ю, де ч!тка

в!дмова мож* не допом$пи. 1од| Ёам
сп!д н0 3алиша т\4ся наодинц! !з

'1-сп|в0ес!дник0м ' а п0просити к0г0сь 
'3

'{0л*г 
6ут:л св!дкоьа ро3м03и'

8тиль 3ашо| ро6оти я:|а* 6ути
пр030рим та 3р03ум!лим для
к0жного' $ск!льки 8и, ях правил0,

копу10ь 3алишите ц* м1*ц:е {отримаст*
н*в8 завдання, буд*те п*р*$*д*н| на

н0в* *л!сце ро$*ти) або будет*
тигичас0во в!дсутн!' 8аша робота мас
#Р.
буттз наст!льки про30рФ0, щ0б 3аш
наступник або 3аступник у будь-який час
м!г [[ пр$довжити'

ц,1!тка ро3м*жовуйт* службов!
060в'я:аю4 та приватне ж\аття.
[!ерев!рте, чу1 не при3в0дять

принатн! !нтереси д0 к0нфл!шу з

*
8аш!
8аши м ьз спубови гтди об*в' яз хаму1'

аЁ* *пробул к0рупц!| част0

т р03п0чина}0ться 3 .т0г0, що
я ст0р8.нн! намага}оться

ро3ширити службов! к0нтакти на
приватну сф*ру' як в*домо' дуже важко
в!дмовити у с*п0слуз!п, якщ0 у приватн!й
сфер! чуя*ио розум**шся .3 людин0}0, а
також *а11,| 0триму0ш пе*н| 'п0слуги та;
переваги. ! 0му при при8атних ст0сунках
8и маст8 3 сагъ,,:оого |1$чат1{у ч!ткш

ви3начити, що п0винн! розмеж0вувяти
слщбу та приватне життя, щоб на 8ас
не впау1а п!дозра к0ри*тува ння
н е п р и п у ат уз|,лу1!ъд1,}4 [10*}] у{ а?{1уз .

8ам *л!д п*р*в{ряти к0жн0г0

ра3у, чи не 3аважають 8аш!
приватн| !нтер*си або !нтер**:*

8аших родин!в а6о , *ёпри!{лад,
*рган{зац!й, яким 8и зобов'я3ан!, 8ашим
про фа с 1йнуцж обо п'яз ка|'\|1 

"


