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Шановний Олександре Олександровичу!
Інформуємо Вас, що 13 жовтня 2016 року Міжнародною Організацією
із стандартизації (ISO) був опублікований новий стандарт, спрямований на
боротьбу із корупцією в міжнародному масштабі.
Цей стандарт містить вказівки із створення, впровадження,
підтримування, перегляду та покращення системи менеджменту по боротьбі
із хабарництвом.
У зв’язку з цим 25 травня 2017р. в межах 10-го Всеукраїнського з’їзду
якості відбудеться безкоштовний семінар на тему:
«Системи антикорупційного менеджменту за стандартом ISO 37001»
Семінар присвячено цьому новому стандарту ISO, що стосується
систем менеджменту, які запобігають хабарництву, та сприяють боротьбі з
ним. Це одна з нових і важливих тенденцій в менеджменті: організаціям
треба бути готовим до того, що замовники почнуть цікавитися не тільки їх
якістю, екологічністю і безпекою, але і зажадають гарантії того, що вони не
вирішують свої проблеми шляхом дачі хабарів державним структурам,
споживачам та іншим зацікавленим сторонам і не приймають хабарі від них.
Не треба доводити, що в Україні проблеми корупції та хабарництва є
надзвичайно гострими як для окремих організацій, так і для країн в цілому.
Цей стандарт та сертифікація за ним можуть бути цікавим для
організацій які прагнуть:
 переконатися, що їх співробітники не використовують хабарництво у своїй
практиці;
 переконати інвесторів, кредиторів, споживачів, партнерів, що вони та їх
репутація не постраждають від скандалів, пов’язаних з хабарництвом в
організації;
 переконати суспільство у своїй серйозній та системній боротьбі з
корупцією та хабарництвом.
Поняття «хабарництва» в стандарті ISO 37001:2016 є дуже широким і
включає пропонування, обіцянки, давання, приймання або вимагання будьякої неправомірної вигоди будь-якого розміру (може бути як фінансовою, так
і нефінансовою), прямо або непрямо, і незалежно від місцезнаходження, в
порушення застосовних правових норм, як стимул або винагорода людині
за дію або бездіяльність щодо виконання нею своїх обов’язків. При цьому
розглядаються дії як самої організації, так і її співробітників чи партнерів, які
діють від її імені чи для її користі.
Стандарт може застосовуватися до діяльності будь-яких прибуткових
та неприбуткових організацій, органів державної влади та місцевого
самоврядування.

В рамках семінару будуть розглянуті всі ключові вимоги стандарту
ISO 37001:2016, відповідні підходи та практики (наприклад, аналіз і контроль
делегування повноважень, система інформування щодо обгрунтованих
підозр у хабарництві, система аналізу ризиків хабарництва для різних
категорій співробітників, партнерів, транзакцій).
Семінар може бути цікавий як для організацій, що розглядають
можливість привести свою діяльність у відповідність до вимог
ISO 37001:2016, так і усім, хто зацікавлений у знайомстві з кращими
сучасними практиками боротьби з хабарництвом.
Семінар проводить Калита Тарас Петрович, директор ТОВ «КПЯ
«Системи», дійсний член Міжнародної гільдії професіоналів якості, експерт
Нагороди за досконалість EFQM.
Учасники семінару отримають пакет інформаційних матеріалів,
презентації за тематикою семінару, а також свідоцтво щодо участі у заході.
Місце проведення: Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана (м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, конференц-зал,
2-й поверх). Початок семінару з 14.00 до 17.00.
Контактні тел./факс: (044) 459-78-16, е-mail: region@quality.kiev.ua.

З повагою,
директор Виконкому УАДЯ
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