КОМПЛАЄНС-СИСТЕМА ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП»

Комплаєнс-система ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» (Компанія) - сукупність елементів
корпоративної культури, організаційної структури, правил і процедур, регламентованих
внутрішніми нормативними документами Компанії, що забезпечують дотримання принципів
комплаєнс працівниками Компанії незалежно від займаної ними посади.
Основне завдання направлення комплаєнс полягає в проведенні заходів по виявленню,
оцінці, попередженню та контролю комплаєнс-ризиків, що виникають в діяльності ТОВ «ФПК
«РЕСУРСГРУП».









Цілі та завдання ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» в сфері Комплаєнс:
Чесне та прозоре ведення бізнесу, відповідність українським та світовим практикам
ділової етики
Підтримання високого рівня ділової репутації, якісний розвиток корпоративної
комплаєнс-культури
Мінімізація ризиків недотримання вимог українського, а в разі здійснення діяльності за
межами України - застосовного іноземного законодавства, локальних нормативних і
розпорядчих документів Компанії в області комплаєнс, принципів та стандартів Компанії
Формування системи виявлення, попередження та усунення порушень, моніторинг
контроля виконання вимог Комплаєнс-програм
Формування єдиного підходу в управлінні системою комплаєнс-менеджменту
Ефективне виконання встановлених Комплаєнс-програм

Принципи Комплаєнс-системи:
Нетерпимість до корупції в будь-яких проявах
Компанія вважає неприпустимими будь-які прояви корупційних дій в ході здійснення своєї
господарської, інвестиційної та будь-якій іншій діяльності. Нетерпимість до корупції означає сувору
заборону для будь-яких осіб, що діють від імені Компанії або в її інтересах, прямо або опосередковано,
особисто або через будь-яке посередництво брати участь в корупційних діях незалежно від практики
ведення бізнесу в тій чи іншій країні.

Безумовність дотримання

Вимоги чинного законодавства і локальних нормативних і розпорядчих документів повинні безумовно
і неухильно дотримуватися всіма працівниками Компанії, незалежно від займаної ними посади,
терміну роботи, статусу та інших взаємин з Компанією.

Невідворотність покарання

Компанія докладає всі можливі, розумні і законні зусилля для швидкого і невідворотного притягнення
до відповідальності за корупційні дії та інші порушення вимог українського, а в разі здійснення
діяльності за межами України - застосовного іноземного законодавства, локальних нормативних і
розпорядчих документів Компанії в області комплаєнс, принципів та стандартів Компанії не залежно
від розміру і форми таких порушень.

Бистре реагування та усунення порушень
Працівники Компанії, незалежно від їх положення в Компанії, всіма засобами, що вони мають,
забезпечують своєчасне виявлення, оцінку та усунення порушень вимог Комплаєнс.

В рамках розвитку комплаєнс-системи ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» прагне
підтримувати високий рівень ефективності своєї роботи, бути бізнес-орієнтованим і
проактивним в управлінні ризиками, з урахуванням масштабних стратегічних цілей Компанії.
Щоденна операційна робота полягає, зокрема, в наданні консультацій і висновків з питань, що
розглядаються, в тому числі таких як узгодження проектів локальних нормативних
документів, угод та договорів, анкет контрагентів, аналіз і оцінка ризиків, робота з
персоналом, навчання та ін.
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В комплаєнс-систему ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» входять такі
комплаєнс-програми:
Антикорупційний комплаєнс
Комплаєнс в сфері подарунків, благодійності та представницьких витрат
Комплаєнс в сфері інформаційної політики, обробки персональних даних
Комплаєнс в сфері взаємовідносин з контрагентами
Комплаєнс в сфері трудових правовідносин
Комплаєнс в сфері здійснення ліцензованих видів діяльності

Зазначені напрями комплаєнс курируються відповідними бізнес-підрозділами, кожен з
яких реалізує свою комплаєнс програму з мінімізації ризиків. Координація впровадження і
роботи комплаєнс-системи покладено на функцію Юридичної підтримки.
Впровадження комплаєнс-системи дозволяє мати більш структуроване розуміння
існуючих комплаєнс-ризиків і враховувати ці фактори при прийнятті рішень, що позитивно
позначається на ефективності роботи компанії в цілому.
ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» здійснює постійний моніторинг змін в законодавстві. В
Компанії на постійній основі ведеться та оновлюється реєстр законодавчих вимог в сфері
комплаєнс.
Компанія надає можливість працівникам та іншим третім особам конфіденційно і за
бажанням анонімно повідомляти про можливі порушення за телефоном (044) 390-90-91, або
безпосередньо керівнику Юридичного відділу ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП».
В 2020-2021 роках робота з подальшого розвитку комплаєнс-системи ТОВ «ФПК
«РЕСУРСГРУП» продовжується. Планується вдосконалення стандартів та нормативних
документів з метою підвищення прозорості бізнес-процесів, а також механізмів моніторингу
заходів, по попередженню порушень.

