Антикорупциска политика –
политика на интегритет
Нашата општина има вистински систем мерки за борба против корупцијата





Општина Делчево не толерира коруптивно однесување односно:
искористување на функцијата, јавното овластување, службената
должност и положба, за остварување каква било корист за
вработениот или негов близок. Исто така, Општина Делчево не
толерира каква било друга форма на неетичко и неморално
однесување забрането со закон и спротивно на етичкиот кодекс на
однесување.
Градоначалникот и раководните структури на Општина Делчево се
одговорни за проценка и отсранување на ризиците кои што
дoпринесуваат за корупција, проневера, крадење, поткуп, судир на
интереси како и користење на влијанија и врски со цел добивање
повластен третман или каква било друга форма на неетичко и
незаконско однесување.



Вработените во Општина Делчево потпишуваат Изјава со која се
обврзуваат да ја почитуваат политиката за интегритет на општината.



Вработените во општинската администрација се должни да се
однесуваат чесно и одговорно и да ги почитуваат пропишаните
процедури и рокови за постапување, да и бидат лојални на својата
организација, да избегнуваат судир на интереси и да се грижат за
нејзиниот углед во јавноста, без разлика дали се наоѓаат на
работното место или не и тоа во секое време.



Вработените се должни да пријават какво било коруптивно
однесување на начин пропишан во процедурите за пријавување на
случаи во кои постои сомнеж за корупција и/или друго неетичко
однесување.



Вработените на кои што им бил понуден поткуп или биле
поттикнувани на незаконски или неетички дејствија треба, на
културен начин, да ја прекинат комуникацијата со лицето кое нуди
поткуп и написмено да го известат надлежното лице во општината.
При тоа, вработениот треба да ги појасни деталите вклучително –
времето, местото, соговорниците и предметот на разговор.



Доколку вработениот не постапи согласно пропишаната процедура,
против него ќе биде покрената соодветна постапка.



Пријавувањето на коруптивно однесување на лица кои што се
вработени во општината е должност на секој. Тоа не е лично
прашање , ниту право на избор, туку е дел од службената должност
и одговорност.



Вработените кои биле сведоци или имаат основани сомневања за
неетичко или незаконско однесување на вработени во општината
мораат во печатена форма, телефонски или преку електронска
пошта, да го информират овластеното лице во општината.



На вработениот кој што пријавува корупција му се гарантира дека
информациите се целосно доверливи.



По анонимните пријави ќе се постапува само доколку содржат
доволно податоци кои што ќе обезбедат утврдување на фактичка
состојба.



Во Општина Делчево е формирана Комисија за преземање
активности за спроведување, следење, и координација на
воспоставениот систем за интегритет (работна група за интегритет).



Работната група за интегритет редовно ќе одржува состаноци со
раководителите и ќе спроведува обуки со цел да се појаснат
штетните последици од коруптивното однесување. Истовремено ќе
работи и на подигање на свеста на вработените за системот на
интегритет во општината и негово доследно почитување. На овој
начин Општина Делчево превентивно ќе се бори против
корупцијата.



Коруптивните однесувања се казниви согласно Кривичниот законик,
а актите на корупција и неетичко однесување утврдени со
антикорупциската политика, задолжително повлекуваат и
покренување на дисциплинска постапка, која што не исклучува и
кривична одговорност.



По добивање на пријава за поткуп, корупција и судир на интереси,
Работната група за интегритет ќе ги собере сите потребни
информации за соодветниот случај и ќе испрати пријава до
Државната комисија за спречување на корупцијата во печатена
форма или по електронски пат.



Ништо што е содржано во оваа антикорупциска политика не е
ограничувачки фактор за вработените во поглед на пријавувањето
на кривични дела на полицијата, обвинителството или Државната
комисија за спречување на корупција.



Градоначалникот и раководните структури на Општина Делчево, врз
основа на искрено убедување дека пријавата се темели на вистина,
го гарантираат правото на заштита од одмазда и закани кон лицата
кои што пријавиле неетичко и незаконско однесување.



Доколку се докаже дека лицето тенденциозно и злонамерно
пријавило и/или дало лажен исказ, против него ќе бидат преземени
соодветни мерки на одговорност.

