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ПРЕАМБУЛА

Щiею Антикорупцiйною про|рамою ,.Щнiпровський нацiональний
унiверситет iMeHi Олеся Гончара (далi - Унiверситет) проголошуе, що його
працiвники, посадовi особи, ректор Унiверситету у своiй вrтутрiшнiй дiяльностi,
а також у правовiдносинах iз дiловими партнерами, органами державноi влади,
органами мiсцевого самоврядування, керуються принципом <<нульовоi
толерантностi>> до будь-яких проявiв корупцii i вживатимуть Bcix передбачених
законодавством заходiв щодо запобiгання, виявлення та протидii корупцiТ i
пов'язаним з нею дiям (практикам).

Щя антикорупцiйна програма розроблена на пiдставi Закону Уrqраiни <Про
запобiгання корупцii)>, положень Типовоi антикорупцiйноi програми юридичноI
особи, затвердженоi рiшенням Нацiонального агентства вiд 02.03.20t7 NЬ 75,
зареестрованоi в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 09 березня 20Т7 року за J\b

З26lЗ0|94, листа MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 10 березня 20117 року
Ns U9-252.

I. ЗАГАJЬНI ПОЛОЖЕНЕЯ

1. Антикорупцiйна процрама е комплексом правил, стандартiв i процедур
щодо виявленшI, протидii та запобiганшI корупцiТ у дiяльностi Унiверситету.

2. Антикорупцiйна процрама встановлюе стандарти та вимоги не нижчi,
нiж передбаченi Законом УкраiЪи <Про запобiгання корупцii> (далi - Закон) та
Типовою антикорупцiйною програмою, затвердженою рiшенням Нацiонального
агентства з питань запобiгання корупцii.

3. Термiни в Антикорупцiйнiй програмi вживаються у значеннях,
наведених в Законi.

4. Антикорупцiйну програма затверджуеться наказом ректора
Унiверситету пiсля iT обговорення з працiвниками i посадовими особами
Унiверситеry.

5. Текст Антикорупцiйноi програми перебувае у постiйному вiдкритому
доступi дJuI працiвникiв, посадових осiб Унiверситету його дiлових партнерiв а
також для здобувачiв вищоi освiти на офiцiйному веб-сайтi Унiверситету
http ://wrrw.dnu.dp.ua в роздiлi <<Протидiя корупцii).

II. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОЛО ОСIБ, ВЦПОВЦАЛЬНИХ ЗА
РЕАЛIЗАЦIЮАНТИКОРУIЩrЙНОi ПРОГРАМИ

1. Антикорупцiйна прогрЕlI\{а е обов'язковою дjIя виконаннrI yciMa
працiвниками, вкJIючаючи посадових осiб ycix piBHiB, ректора Унiверситоц,



здобувачами вищоI освiти, а також керiвниками, працiвниками i здобувачами
освiти ycix вiдокремлених cTpyкTypHloc пiдроздiлiв Унiверситету.

2. Антикорупцiйна програма також застосовуеться Унiверситетом у його
правовiдносинах iз дiловими партнерами, у Tolnfy числi органами державноi
влади та органами мiсцевого самоврядування.

З. Здiйснення заходiв щодо виконання (реалiзацф Антикорупцiйноi
програми в межах cBoix повноважень провадять:

1) ректор Унiверситеry (далi - Керiвник);

2) уповноважена особа з питань запобiгання та виявлення корупцii,
вiдповiдальна за реалiзацiю Антикорупцiйноi програми (далi
Уповноважений), правовий статус якоi визнача€ться Законом та
Антикорупцiйною програмою ;

3) посадовi особи Bcix piBHiB та iншi працiвники Унiверситету (далi -
працiвники).

III. АНТИКОРУПЦIИНI ЗАХОД{ У ДЯЛЬНОСТI )rНIВЕРСИТЕТУ

1. Перелiк антикорупцiйних заходiв у дiяльностi Унiверсштету

1. Унiверситет забезпечуе розробку та вжиття заходiв, якi е необхiдними
та достатнiми для запобiгання, виrIвлення i протидii корупцii у своiй дiялъностi.

2. Антикорупцiйнi заходи вкJIючаютъ:

1) перiодичну оцiнку корупцiйних ризикiв у дiяльностi Унiверситету;

2) антикорупцiйнi стандарти i процедури у дiяльностi Унiверситету.

3. Основними антикорупцiйними стандартами i процедурами
Унiверситету е-:

1) ознайомлення нових працiвникiв iз змiстом Антикорупцiйноi
програми, проведення навч€lльних заходiв з питань запобiгання i протидiТ
корупцiТ;

2) антикорупцiйна перевiрка дiлових партнерiв;

3) положеЕня щодо обов'язкового дотриманнrI Антикорупцiйноi
програми;

4) rgитерii обрання дiлових партнерiв Унiверситету;



5) обмеження щодо пiдтримки Унiверситетом полiтичних партiй,
здiйснення благодiйноТ дiялъностi;

6) механiзм повiдомлення про виявленнrI ознак порушенЕя
АнтикорУпцiйноi програми, ознак вчинення корупцiйного або пов'язаного з
КОрУпцiею праВопорушення, а також конфiденцiйнiстъ таких повiдомлень та
захист викривачiв;

7) здiйснення Уповноваженим та працiвниками функцiй щодо
запобiгання корупцii;

8) процедура розгJIяду повiдомлень викривачiв, вкJIючаючи вIIутрiшне
розслiдування i накладення дисциплiнарних стягненъ;

9) норми професiйноТ етики та обов'язки i заборони для працiвникiв;

10) механiзми запобiгання i вреryлюваннjI конфлiкry iHTepeciB;

11) обмеження щодо подарункiв;

12) нагляд i контроль за дотриманням вимог Антикорупuiйноi програми.

2. Перiодична оцiнка корупцiйних ризикiв у дiяльностi
Унiверситету

1. Унiверситет не менше одного разу на piK здiйснюе внутрiшню оцiнку
корупцiйЕих ризикiв у своiй дiяльностi.

2. Корупцiйним ризиком с обцрунтована ймовiрнiсть
корупцiйного чи пов'язаного з корупцiею правопорушення
вимог Антикорупцiйноi програми.

настання подii
або порушеннrI

3. Оцiнка корупцiйних ризикiв в Унiверситетi проводиться комiсiею з
оцiнки корупцiйних ризикiв (далi - комiсiя).

Порядок дiяльностi та скJIад

.Що складу KoMicii входять
структурних пiдроздiлiв, а також
погодженням з Уповноваженим.

Пiд час проведення оцiнки корупцiйних ризикiв за iнiцiативою
Уповноваженого до роботи KoMiciI без вкJIючення до iT скJIаду можуть
заryчатися iншi працiвники Унiверситету, а також Еезалежнi експерти чи
спецiалiсти.

KoMicii затверджуються керiвником.

Уповноважений (голова KoMicii), керiвники
iншi працiвники, визначенi керiвником за



Уповноважений, з метою недопущення конфпiкry iHTepeciB або
необ'ективностi у роботi KoMicii, при розподiлi функцiй мiЯt членами KoMicii
бере до уваги коло ix посадових обов'язкiв в Унiверситетi.

4. Метою дiяльностi KoMiciT е запобiгання, виявлення i усунення
корупцiйних ризикiв у дiяльностi керiвника та працiвникiв Унiверситету.

5. Корупцiйнi ризики у дiяльностi Унiверситету подiляються на внутрiшнi
та зовнiшнi.

Внутрiшнi корупцiйнi ризики iдентифiкуються в органiзацiйно_
управлiнських, фiнансово-господарських, кадрових, юридиtIних процедурах
дiяльностi Унiверситету.

Зовнiшнi корупцiйнi ризики
партнерiв, у тому числi органiв

iдентифiкуютъся у дiяльностi дiлових
державно1 влали, органlв мlсцевого

самоврядування, з якими Унiверситет перебувае у дiлових гlравовiдносинах.

6. За результатами iдентифiкацii корупцiйних
вiдповiдно до порядку Гi дiяльностi здiйснюються iхне
класифiкацiя за категорiями та видами.

7. За результатами
комiсiя готуе письмовий

Звiт скJIадаеться за формою i структурою, визначеними в порядку
дlяльност1 KoМlcll.

Звiт за результатами оцiнки корупцiйних ризикiв подаеться Керiвнику i
повинен мlстити:

1) iдентифiкованi корупцiйнi ризики, а також причини, що ix
породжують, та умови, що iM сприяють;

2) оцiнку виявлених корупцiйних ризикiв;

3) пропозицii щодо заходiв iз запобiгання, усунення (зменшення) рiвня
виявлених корупцiйних ризикiв.

Текст звiry надаетъся для ознайомлення працiвникам Унiверситету, а
також може бути оприлюднений на веб-сайтi Унiверситету.

8. Якщо пiд час заходiв щодо оцiнки корупцiйних ризикiв
Уповноважений виf,вить факт порушення Антикорупцiйноi програми, вчинення
корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення, BiH iнiцiюе перед

ризикlв комlсlею
визначення та опис,

оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi Унiверситету
звiт, що пiдписуеться членами KoMicii.



керiвником питанЕя проведення внуtрiшнъого розслiдуванЕя у порядку,
передбаченому роздiлом ХV Антикорупuiйноi програми"

9. Унiверситет не рiдше нiж один раз на п'ять poKiB повинен проходити
зовнiшню оцiнку корупцiйних ризикiв, яку проводять органiзацii, що надають
аудиторськi, юридичнi чи конс€Lптинговi посJIуги, або незалежнi експерти.

10. За результатами опрацюваншI звiту внутрiшньоi таlабо зовнiшньоi
оцiнки корупцiйних ризикiв керiвник вживае необхiдних заходiв для
запобiгання, виrIвленЕя i протидii корупцii у дiяльностi Унiверситоц, у тому
числi шJLяхом змiни iснуючих антикорупцiйних стандартiв та процедур.

3. Опис антикорупцiйших стандартiв i процедуру дiяльностi Унiверсштету

1. З метою формування належного рiвня антикоруlrцiйноТ купьтури
Уповноваженим та вiддiлом кадрiв для нових працiвникiв, а також iнших осiб,
якi дiють вiд iMeHi Унiверситету, проводиться обов'язкове вступне
ознайомленнrI iз положеннrIми Закону, Антикорупцiйноi про|рами та
пов'язаних з нею документiв.

2. Положення щодо обов'язковостi дотриманЕя Антикорупцiйноi
програми вкJIючttютъся до правил внутрiшнього трудового розпорядку
Унiверситоц, положень про cTpyкTypHi пiдроздiли, Bcix трудових договорiв, а
також можуть вкJIючатися до договорiв, якi укJIадаються Унiверситетом.

Примiрнi форми антикорупцiйних застережень
Уповноваженим з урахуванням сфер дiяльностi Унiверситету.

розробляються

4. ,Щiловi партнери Унiверситеry обираються згiдно з критерiями, якi
базуються на прозоростi дiяльностi, KoHKypeHTHocTi, якостi ToBapiB, робiт i
послуг та надiйностi.

5. КритерiТ i процедури вiдбору дiлових партнерiв дJIя рiзних сфер
дiяльностi Унiверситету здiйснюеться у вiдповiдностi до процедур, визначених
Законом Украiни <Про публiчнi закупiвлi>.

6. !ля повiдомлення працiвниками Унiверситету та особам, якi е

здобувачами освiти, про факти порушеншI АнтикорупцiйноТ про|рами,
вчинеЕня корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень (далi
повiдомлення) Уповноважений розмiщуе вiдповiдну iнформацiю на
iнформацiйних стендах в примiщеннях та на офiцiйному веб-сайтi
Унiверситету. Змiст iнформацiТ:

98-39;
- номер телефону для здiйснення повiдомлень: (05б) 374-98-З7, (056) З74-



електронноi
vDSerpeev

адресу пошти для здrиснення повlдомлень:
rector.dnu@gmail.com, .ua;

- годиЕи прийому особи, яка уповноважена отриIчIувати ycHi та письмовi
повiдомленнrl: 9.00 - 16.00, н.к. JtlЪ 1, к. 314.

Уповноважений розробляе типову фор,"у повiдомлення

Уповноважений веде реестр повiдомлень про факти порушенЕя
Антикорупцiйноi процраI\4и або ознак вчинення корупцiйних чи пов'язаних з
корупцiею правопорушень. Порядок веденЕя вiдповiдного реестру
затверджуеться Керiвником за поданням Уповноваженого.

Строки i порядок розгляду Уповноваженим повiдомлень про факти
порушення Антикорупцiйноi програми, вчиIIення корупцiйних або пов'язаних з
корупцiею правопорушень встановлюються в положеннi, затвердженому
Керiвником за поданням Уповноваженого.

IV. НОРМИ ПРОФЕСЙIIОi ШТИКИ ПРАЦIВНИКIВ УНIВЕРСИТЕТУ

1. Працiвники Унiверситету пiд час виконання cBoix функцiон€lльних
обов'язкiв зобов'язанi неухильно додержуватися загальновизнаних етичних
норм поведiнки та вимог Кодексу працiвника, а особи, якi е здобувачами освiти
- Кодексу честi та гiдностi сryдента.

2. Працiвники Унiверситету толерантно i з повагою ставляться до
полiтичних поглядiв, iдеологiчних та релiгiйних переконань iнших осiб, а також
зобов'язуються не використовувати своi повноваження в iHTepecax полiтичних
партiй Tal або полiтикiв.

3. Працiвники Унiверситету дiють об'ективно, незважаючи на особистi
iнтереси, особисте ставлення до будь-яких осiб, на cBoi полiтичнi погляди,
iдеологiчнi, релiгiйнi або iншi особистi погляди чи переконаншI.

4. Працiвники Унiверситету сумлiнно, компетентно, вчасно,

результативно i вiдповiд€lпьно викоrгують функцiонапьнi обов'язки, рiшення та
доруrенIш органiв i посадових осiб, яким вони пiдпорядкованi, пiдзвiтнi або
пiдконтрольнi, а також не догryск€lють зловживань та
використання коштiв i майна Унiверситеry.

неефективного

5. Працiвники Унiверситету не розголоцгуIоть i не використовуютъ в
iнший спосiб конфiденцiйну iнформацiю, що стала iм вiдома у зв'язку з
виконанням cBoix функцiонапъних обов'язкiв, KpiM випадкiв, встановлених
закоЕом.



6. Працiвники Унiверситету, незважаючи на особистi iнтереси,
утримуються вiд виконання рiшень чи дорrIень керiвництва Унiверситету,
якщо вони становJIять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи
iHTepecaM окремих громадян, юридIдtних осiб, державним або суспiльним
iHTepecaM або суперечать законодавству.

7. Працiвники Унiверситету самостiйно оцiнюють правомiрнiсть наданих
керiвництвом рiшень чи дорrIень та можливу шкоду, що буде завдана у разi
виконання таких рiшенъ чи дор)цень.

У разi отриманIIя дJuI виконання рiшень чи доруIень, якi працiвник
Унiверситету вважае незаконними або такими, що становJIять загрозу
охоронюваним законом правам, свободам чи iHTepecaM окремих Iромадян,
юридшIних осiб, державним або суспiльним iHTepecaN,I, BiH повинен негайно в
письмовiЙ формi повiдомити про це безпосереднъого керiвника, або керiвника
Унiверситету та Уповноваженого.

Ч. ПРАВА I ОБОВОЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ
УНIВЕРСИТЕТУ KPIM УПОВНОВАЖЕНОГО)

1. Керiвник, працiвники та iншi особи, що дiють вiд iMeHi Унiверситоту,
мають право:

1 ) надавати пропозицiТ щодо удосконаленЕя Антикорупцiйноi процрами;

2) звертатися до Уповноваженого за консультацiями щодо виконання
Антикорупцiйноi програми та роз'ясненнями щодо rr положень.

2. Керiвник, працiвники, особи, якi е здобувачами освiти Унiверситету
зобов'язанi:

1) дотримуватися вiдповiдних вимог Закону, Антикорупцiйноi програми
та пов'язаних з нею внутрiшнiх документiв, а також забезпечувати практиIIну

реалiзацiю Антикорупцiйноi програlrли;

2) виконувати своi безпосереднi обов'язки з врахуванням iHTepeciB
Унiверситету;

3) невiдкладно iнформувати Уповноваженого таlабо ректора про випадки
порушенЕя вимог Антикорупцiйноi про|рами (або про випадки пiдбурюваннrl
до таких дiй), вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею
правопорушень iншими працiвниками Унiверситеry або iншими фiзичними або
юридшIними особами, з якими Унiверситет перебувае або плануе перебувати у
дlлових вlдносинах;



4) невiдкладно iнформувати в порядку, визначеному Антикорупцiйною
програмою, про виникнення ре€tльного, потенцiйного конфлiкry iHTepeciB;

5) утримуватися вiд поведiнки, яка може бути розцiненою як готовнiсть
вчинити корупцiЙне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю Унiверситету;

б) не вчиняти та не брати )^racTi у вчиненнi корупцiйних правопорушень,
пов'язаних з дiяльнiстю Унiверситету.

3. Прачiвникам та керiвнику Унiверситету забороняеться-:

1) використовувати своТ службовi повноваження або свое становище та
пов'язанi з цим можливостi з метою одержанЕя неправомiрноТ вигоди для себе
чи iнших осiб;

2) використовувати будь-яке майно Унiверситету чи кошти в приватних
iHTepecax;

3) вимагати або отримувати буль-яrсу матерiальну або нематёрi€лльну
вигоду (для себе чи дJIя близьких осiб) у зв'язку iз здiйсненЕям cBoix посадових
обов'язкiв, яка не передбачена трудовим або iншим договором мiж ними та
Унiверситетом;

4) органiзовувати, бути посередником або особисто здiйсrповати будь-якi
готiвковi або безготiвковi платежi чи розрахуЕки з дiловими партнерами
Унiверситету, якщо TaKi платежi чи розрахунки не передбаченi чинним
законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рiшення працiвникiв
Унiверситету з метою отримання будь-якоi матерiапьноi або нематерiагlьноi
вигоди для себе чи дJIя близьких осiб, яка Ее передбачена трудовим або iншим
договором мiж ними та Унiверситетом;

б) вчиняти будь-якi дii, якi прямо або опосередковано пiдбурюють
Керiвника, iнших гrрацiвникiв Унiверситету до порушення вимог Закону чи
Антикорупцiйноi програми.

4. Пiсля звiльнення або iншого припиненЕя спiвробiтництва з
Унiверситетом особi забороняеться розголошувати або використовувати в
iнший спосiб у cBoik iHTepecax iнформацiю (конфiденцiйну), яка стала iй вiдома
у зв'язку з виконанням cBoix повноважень, договiрних зобов'язань, KpiM
випадкiв, встановлених законом-.

5. Вимагання, прохання, одержання подарункiв для себе чи TpeTix осiб вiд
юридичних або фiзичних осiб Керiвником та працiвниками Унiверситету
(безпосередньо або через iнших осiб) у зв'язку iз виконанням своiх



повноважень або своiм становищем та пов'язаними з цим можливостями не
допускаються-.

Працiвники, Керiвник можуть приймати подарунки, якi вiдповiдають
загальновизнаним уявленнrIм про гостиннiсть (наприклад, подарунки у виглядi
cyBeHipHoi продукцii, пригощення ikею та напоями, запрошенЕя на розважальнi
заходи, вiдшкодування транспортних витрат та проживання в готелi), KpiM
випадкiв, передбачених у гryнктi 5 цього роздiлry, якщо BapTicTb таких
подарункiв не перевипIу€ один прожитковий MiHiMyM дjIя працездатних осiб,
встановлений на день прийняття подарункq одноразово, а сукупна BapTicTb
таких подарункiв, отриманих вiд однiеi особи (.руrr" осiб) протягом року, не
перевищуе двох прожиткових мiнirчгуrrлiв, встановлених для працездатноi особи
на 1 сiчня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачене цим пунктом обмеження щодо BapTocTi подарункiв не
поширюеться на подарунки, якi: даруються близькими особами; одержуються
як загальнодоступнi знижки на товари, послуги, загальнодосryпнi виграшi,
призи, премii, бонуси.

У разi виявлення подарунка, щодо якого icHye заборона у його одержаннi,
у службовому примiщеннi, а також у разi надходження пропозицiI подарунка
працiвники, керiвник Унiверситету зобов'язанi невiдкладно, але не пiзнiше
одного робочого дня, вжити таких заходiв:

1) вiдмовитися вiд пропозицii;

2) за можливостi iдентифiкувати особу, яка зробила пропозицiю;

3) заlгуlити свiдкiв, якщо це можJIиво, у тому числi з числа працiвникiв
Унiверситету;

4) письмово повiдомити про пропозицiю Уповноваженого та
безпосереднъого керiвника (за наявностi) або керiвника Унiверситету.

Про виявлення майна, що може бути неправомiрною вигодою, або
подарунка скJIадаетъся акт, який пiдписуеться особою, яка виявила
неправомiрну вигоду або подарунок, та Уповноважёним або iT безпосереднiм
керiвником чи Керiвником.

У разi якщо майно, що може бути неправомiрною вигодою, або
подарунок виявляе керiвник або Уповноважений, акт про виявлення такого
майна пiдписуе ця особа або особа, уповноважена на виконання обов'язкiв
керiвника Унiверситету у разi його вiдсутностi.

6. Працiвники, Керiвник, а також особи, якi дiють вiд iMeHi Унiверситету,
утримуються вiд пропозицiТ подарункiв державним слryжбовцям, народним
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ДеtryТаТам Украiни, дегIутатам мiсцевих рад, ix близьким особам, фактичним
або потенцiйним дiловим партнерам, ix працiвникам або представникам, а
таКОЖ вiд бУдь-якоi iншоi поведiнки, яка може бути розцiненою як готовнiсть
ВЧИНИТИ КОРУпцiЙне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстlо Унiверситету.

Подарунки можуть бути дозволенi у випадках, коли вони вiдповiдають
загапьновизнаним уявленням про гостиннlсть r rx BapTrcTb не перевищуе
встановленi Законом розмiри.

Загальну полiтику Унiверситету щодо пропозицiй подарункiв вiд iMeHi
Унiверситету в рамках загzrльновизнаних уявлень про гостиннiсть визначае
Керiвник iз врахуванням вимог законодавства.

7. Про кожен факт пропозицii подарунка або отримання подарунка в
рамках загальновизнаних уявлень про гостиннiсть працiвники, Керiвник
протягом одного робочого дЕя письмово повiдомляють Уповноваженого за
встановленою ним формою.

ЧI. ПРАВА I ОБОВ,ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО

1. Уповноважений Унiверситету призЕачаеться Керiвником вiдповiдно
чинного законодавства.

2. Уповноваженим може бути фiзична особа, яка здатна за своiми
дiловими та морЕtльними якостями, професiйним piBHeM, станом здоров'я
виконувати вiдповiднi обов'язки.

3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за
наявностi обставин,0ст1 ооставин, визначених частиною третьою статт1 о4 5акону.

4. Несумiсною з дiяльнiстю Уповноваженого е робота на посадах,
з€вначених у гryнктi 1 частини першоi cTaTTi 3 Закону, а також будь-яка iнша
дiяльнiсть, яка створюе реальний чи потенцiйний конфлiкт iHTepeciB з
дiяльнiстю Унiверситету.

У разi виникнення обставин HecyмicHocTi Уповноважений у дводенний
строк з дня виникнення TaKlD( обставин зобов'язаний повiдомити про це
ректора Унiверситету з одночасним поданЕям з€lяви про розiрвання трудового
договору за власною iнiцiативою.

5. Уповноважений може бути звiльнений з посади достроково у випадках,
передбачених частиною п'ятою cTaTTi 64 Закону.

Уповноважений може бути звiльнений з посади з iнiцiативи Керiвника за

уп{ови надання згоди Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцii.
Порядок надання такоi згоди затверджено рiшенням Нацiонального агентства з

третьою cTaTTi 64 Закону.
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питань запобiгання корупцii вiд 07 жовтня 20|6 року J\Ъ 74, зареестрованим в
MiHicTepcTBi юстицiТ УrqpаiЪи 28 листопада 20Iб року за М |542129672.

6. Про звiльнення особи з посади Уповноваженого Керiвник письмово
повiдомляе Нацiон€lпьне агентство з питань запобiгання корупцii протягом двох
робочих днiв та забезпечуе невiдкладне подання новоi кандидатури на вказану
посаду.

7. Головними завданнями Уповноваженого е пiдготовкао забезпечення

реалiзацii та контроль за здiйсненням заходiв щодо запобiганЕя, протидiТ i
виявленнrI корупцii в Унiверситетi.

8. Уповноважений реалiзуе cBoi права i обов'язки безпосередньо. .Що
виконання своiх функцiй Уповноважений може залrIати (за згодою Керiвника)
iнших працiвникiв Унiверситету.

9. Здiйснення Уповноваженим cBoix функцiй в Унiверситетi е
незалежним. Втруlання у дiяльнiстъ Уповноваженого з боку працiвникiв,
Керiвника, дiлових партнерiв Унiверситету, а також iнших осiб забороняеться.

Забороняеться покJIаденнlt на УповноважеЕого обов'язкiв, що не
належать або виходять за межi його повнов€Dкень, визначенlD( Законом i
Антикорупцiйною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

1 0. Керiвник Унiверситету зобов'язаний:

1) забезпечити Уповноваженому належнi матерiальнi та органiзацiйнi
уI\{ови працi;

2) сгryияти виконанню Уповноваженим функцiй, передбачених Законом
та Антикорупцiйною програмою;

3) оперативно реаryвати на письмовi та ycHi звернення, пропозицiI та
рекомендацiТ Уповноваженого, наданi ним в межах реалiзацiТ Антикорупцiйноi
програми;

4) за iнiцiативи Уповноваженого надсилати запити до органiв державноi
влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй
незалежно вiд форми власностi з метою отримання вiд них вiдповiдноi
iнформацiТ та матерiалiв, необхiдних для викоЕання покJIадених на
Уповноваженого завдань.

11. Уповноважений для виконання покJIадених на нього завдаIIь
зобов'язаний-:

1) виконувати своi функцii об'ективно i неупереджено;
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2) органiзовувати пiдготовку внутрiшнiх документiв Унiверситету з
питань формування та реалiзацii Антикорупцiйноi програми;

3) розробляти i подавати на затвердженIuI Керiвника внутрiшнi
документи Унiверситету з питань, передбачених АнтикорупцiЙною програмою;

4) забезпечувати здiйснення нагляду, коIIтролю та монiторинry за
дотриманням працiвниками, Керiвником Закону i Антикорупцiйноi програми;

5) проводити оцiнку результатiв здiйснення заходiв, передбачених
Антикорупцiйною процрамою ;

6) забезпечувати пiдготовку звiту про стан виконання Антикорупцiйноi
програми;

7) забезпечувати здiйснення спiвпрацi з особаrчrи, якi добросовiсно
повiдомляютъ про можливi факти порушення вимог Антикорупцiйноi
програми, вчиненнrI корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень;

8) забезпечувати пiдготовку та подання керiвнику пропозицiй щодо плану
проведення перевiрок дотримання вимог Антикорупцiйноi програми;

9) брати участь у проведеннi перевiрок та вЕутрiшнiх розслiдуванъ, якi
проводяться згiдно з Антикорупцiйною процрамою;

10) брати rIасть в проведеннi перiодичноi оцiнки корупцiйних ризикiв у
дiяльностi Унiверситету;

1 1) забезпечувати формування i ведення peecTpiB:

- працiвникiв Унiверситоту, притягнутих до вiдповiдалъностi за
порушення вимог Антикорупцiйноi програми, вчинення корупцiйного
правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцiею;

- проведених згiдно з Антикорупцiйною програмою антикорупцiйнш<
перевiрок;

- проведених згiдно з Антикорупцiйною програмою внутрiшнiх
розслiдувань та перевiрок;

- повiдомлень про конфлiкт iHTepeciB та про порушення вимог
АнтикорупцiйноI програми, вчинення корупцiйного правопорушення чи
правопорушення, пов'язаного з корупцiею;

|2) органiзовувати i проводити антикорупцiйну перевiрку дiлових
партнерiв Унiверситету;
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13) забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформачii та захист працiвникiв, якi
повiдомили про порушення вимог Антикорупцiйноi програми, вчинення
корупцiйного правопорушенЕя чи правопорушення, пов'язаного з корупцiею;

14) надавати Керiвнику та працiвникам Унiверситету роз'яснення та
консультацii, пов'язанi iз застосуванням Антикорупцiйноi програми;

15) забезпечувати iнформування цромадськостi про здiйснюванi
Унiверситетом заходи iз запобiгання корупцii;

1б) брати rIасть у спiвпрацi з органами державноi влади, органами
мiсцевого самоврядування, iншими юридичними особами, не)фядовими таlабо
мiжнародними органiзацiями з питань запобiгання корупцii;

|7) органiзовувати проведення заходiв з пiдвищення квалiфiкацii
працiвникiв Унiверситету з питань, пов'язаних iз запобiганнrlм корупцii;

l8) брати участь у процедурах добору персонаlry Унiверситету;

19) забезпечувати взаемодiю i координацiю мiж структурними
пiдроздiлами Унiверситеry щодо пiдготовки, забезпечення реалiзацii та
контролю за здiйсненням заходiв щодо реалiзацii Антикорупцiйноi програми;

20) здiйснювати iншi обов'язки, передбаченi Законом, Антикорупцiйною
програмою, трудовим договором.

|2. Уповноважений дJIя виконанЕя покJIадених на нього завдань мае
право:

1) отриlчlувати вiд працiвникiв, Керiвника письмовi та ycHi пояснення з
питань, що стосуютъся покJIадених на нього повноважень (у тому числi пiд час
проведення перiодичноi оцiнки корупцiйних ризикiв, антикорупцiйних
перевiрок дiлових партнерiв, перевiрок, внутрiшнiх розспiдувань та
експертизи);

2) отримувати вiд структурних пiдроздiлiв Унiверситеry iнформацiю та
матерiали (завiренi копii фiнаiнсових, бухгалтерсъких та юридичних документiв,
внутрiшню службову кореспонденцiю) стосовно дiялъностi Унiверситоц, у
тому числi документи, якi стосуються проведенIIя (або )^racTi) закупiвель
ToBapiB, робiт або послуг, у конкурсах тощо.

У разi необхiдностi Уповноваженому надаеться доступ до оригiналiв
документiв,. копii яких йоr"ту були переданi. У випадках недоцiльностi
виготовлення значноi кiлькостi копiй документiв Уповноваженому за рiшенням
керiвника пiдроздirry можуть передаватися оригiнали вiдповiдних докуплентiв,
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якi пiдлягають поверненню ним протягом 3 робочих днiв з дати завершеншI
проведення ним заходу, для якого вони витребовувЕlлися;

3) отримувати проекти фiнансових, органiзацiйно-розпорядчих
документiв, договорiв дJIя проведенЕя iх перевiрки на предмет наявностi
корупцiйних ризикiв;

4) отримувати доступ до скJIадських, виробничих примiщень
Унiверситету дJuI проведенIIя в них контрольних заходiв;

5) отримувати доступ до н€uIвних в Унiверситетi електронних засобiв
зберiгання i обробки даних та у разi необхiдностi вимагати оформлення
вiдповiдних даних на засвiдченому паперовому Hocii;

б) заlгу"rати до виконанЕя cBoix функцiй за згодою керiвника працiвникiв
Унiверситету;

7) iнiцiювати направлення запитiв до органiв державноi влади, органiв
мiсцевого самоврядуванIuI, пiдприемств, установ, органiзацiй Bcix фор,
власностi для отриманЕя вiд них iнформацii та MaTepimriB, пов'язаних з
дiяльнiстю Унiверситету;

8) iнiцiювати питання про притягнення працiвникiв, Керiвника до
вiдповiдальностi, у ToIvry числi звiльнення iз займаних посад вiдповiдно до
законодавства;

9) звертатися до Керiвника з питань реалiзацiT cBoik повнов€Dкень та
виконання обов'язкiв згiдно з положенIuIми Антикорупцiйноi програми;

10) здiйснювати iншi права, передбаченi Законом, Антикорупцiйною
програмою, трудовим договором та посадовою iнструкцiсю.

ЧП. ПОРЯДОК ЗВIТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПЕРЕД
КЕРIВНИКОМ

1. Уповноважений не рiдше нiж один р€в на piK в строки та у порядку,
визначенi Керiвником, готуе звiт про результати виконання АнтикорупцiйноТ
процрами-(далi - Звiт).

2. Звiт повинен вкJIючати iнформацiю щодо:

1) стану виконання заходiв, визначених Антикорупцiйною процрамою;

2) результатiв впровадження заходiв, визначених Антикорупцiйною
IIрограмою;
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3) ВияВлених порушень вимог Закону, Антикорупцiйноi програми та
заходiв, вжитих для усунення таких порушень;

4) кiлькостi та результатiв проведених перевiрок та внутрiшнiх
розслiдувань;

5) фактiв перешкоджання нЕrлежному виконанню Уповноваженим cBoik
функцiй, встановленнrI для нього необцрунтованих обмежень, випадкiв
втрrIання у його дiяльнiсть з боку TpeTix осiб;

6) наявних пропозицiй i рекомендацiй.

3. У разi необхiдностi змiст наданого Звiту додатково обговорюетъся
Уповноваженим iз Керiвником.

4. Загальнi результати виконання АнтикорупцiйноТ процрами, зазначенi у
пiдгryнктах 1, 2 гrункту 2 цього роздiлry Антикорупцiйноi цроIрами,
розмiшцуlоться у загаJIьному вiдкритому доступi у паперовiй таlабо електроннiй
формi, а також на веб-сайтi Унiверситету.

YПI. ПОРЯДОК ЗЛЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ЗА
дотримАнням Антикорищйноi прогрАми, А тАкож
ОЦШКИ РЕЗУЛЬТАТIВ ЗДЙСНЕНIIЯ ПЕРЕШАЧЕНИХ НЕЮ

зАходIв

1. Уповноважений здiйснюе нагJIяд i постiйний контроль за дотриманням
працiвниками, Керiвником Антикорупцiйноi програми.

2. Нагляд i контроль за дотриманням Антикорупцiйноi процрами
здiйснюютъся Уповноваженим у таких формах:

1) розгJIяд i реаryвання на повiдомлення про порушення вимог
АнтикорупцiйноI програми, вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею
правопорушень;

2) здiйснення планових та позапланових перевiрок дiяльностi працiвникiв
Унiверситету щодо виконапня (реалiзацii) Антикорупцiйноi програми;

3) проведення експертизи органiзацiйно-розпорядчих, юридичних,
виробничих та фiнансових документiв, а також ik проектiв.

З. Якщо пiд час здiйснення нагJuIду або контролю за дотриманням
Антикорупцiйноi програми Уповноважений виявить ознаки порушеЕня
Антикорупцiйноi програми або ознаки вчинення корупцiйного або пов'язаного
з корупцiею правопорушення, BiH iнiцiюе перед Керiвником питання
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проведення внутрiшнього розслiдування у порядку, передбаченому роздiлом
ХV Антикорупцiйноi програми.

4. Уповноважений забезпечуе органiзацiю здiйснення оцiнки результатiв
впровадження заходiв, передбаченIш Антикорупцiйною програмою.

fuя здiйснення оцiнки Уповноважений мае шраво отримрати у
письмовiй формi вiдповiдну iнформачiю вiд працiвникiв, керiвника
Унiверситету про результати реа;liзацii вiдповiдних заходiв.

Результати оцiнки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звiтi,
який BiH складас не рiдше нiж раз на шiсть мiсяцiв i передае керiвнику. Оцiнка
проводиться за критерiями, визначеними Уповноваженим.

IX. УМОВИ КОНФЦЕНЦIИНОСТI IНФОРМ)rВАННЯ
УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦIВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПОРУШЕНЬ

АНТИКОРШIЦIИНИХ ВИМОГ

1. Працiвникам Унiверситету та здобувачам вищоi освiти гарантуеться
конфiденцiйнiсть iх повiдомлень Керiвнику або Уповноваженому про виявленi
ознаки порушень Антикорупцiйноi програми, корупцiйних чи пов'язаних з
корупцiею правопорушенъ в дiяльностi iнших працiвникiв Унiверситету та
повiдомлень про факти пiдбурення праuiвникiв та здобувачiв вищоi освiти
Унiверситету до вчинення корупцiйних чи пов'язаних з корупцiею
правопорушень.

2. Повiдомлення про виявленi ознаки порушень Антикорупцiйноi
програми, а також повiдомлення про факти пiдбурення працiвникiв та
здобувачiв вищоi освiти Унiверситету до вчинення корупцiйних чи пов'язаних з
корупцiею правопорушень можуть бути здiйсненi в уснiй чи письмовiй формi,
за допомогою каналiв зв'язку, визначених у Антикорупцiйнiй програмi.
ПовiдомленIuI також можуть здiйснюватися працiвниками та пооадовими
особами дiлових партнерiв Унiверситету.

Керiвник забезпечуе цiлодобову роботу вказаних каналiв зв'язку та iхнiй
захист вiд зовнiшнього втр)цання i витоку iнформацiT.

3. Подання завiдомо неправдивих повiдомлень не допуокаеться.

4. Повiдомлення працiвникiв та здобувачiв вищоТ освiти Унiверситеry
про виявленIuI ознак вчинення корупцiйних чи пов'язаних з корупцiею
правопорушень можуть бути анонiмними.

AHoHiMHe повiдомлення про виявлення ознак вчинення корупцiйЕих чи
пов'язаних з корупцiею правопорушень може бути розгJIянуто лише у випадку,
коли наведена у ньому iнформацiя стосуеться конкретного працiвника
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Унiверситету або дiлових партнерiв Унiверситету та мiститъ фактичнi данi, якi
можутъ бути перевiренi.

5" Перевiрку iнформацii, викладеноi в повiдомленнi, здiйснюе
Уповноважений, а якщо повiдомлення стосу€ться дiй самого Уповноваженого -
працiвник, визначений Керiвником.

6. Будь-якi данi, що дають можливiстъ iдентифiкувати особу, яка
повiдомила Уповноваженого про факти пiдбурення до вчиненнrI корупцiйного
або пов'язаного з корупцiею правопорушенЕя або про виявлення ознак
порушення вимог Антикорупцiйноi rrрограми, вчинення працiвниками чи
iншими особами корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень,
нzrлежать до конфiденцiйноi iнформацii та охороняються згiдно з законом.

Уповноважений та особи, заггуrенi ним до перевiрки викладеноi у
повiдомленнi iнформацii, не в правi ii розголошувати.

Х. ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ПРАЦIВНИКIВ ТА ЗДОБУВАЧIВ
вищоi освIти, якI повцомили IнФормАцIю про

корушдrЙнш АБо пов,язАнЕ з корупцI€ю
ПРАВОПОРУШЕННЯ

1. Керiвник та/або Уповноважений в межах cBoik повноважень
забезпечують умови дJIя зtlхисry осiб, якi надають допомоry в запобiганнi,
виявленнi та протидii корупцii в Унiверситетi.

2. Iнформацiя про працiвника, який повiдомив про ознаки порушення
вимог Антикорупцiйноi процрами, виявленЕя ознак корупцiйного або
пов'язаного з корупцiею правопорушення (далi - викривач), не може бути
розголошен4 KpiM випадкiв, встановлених законом.

З. Викривача не може бути звiлънено чи примушено до звiльнення,
притягнуто до дисциплiнарноi вiдповiдальностi чи пiддано з боку керiвництва
iншим негативним заходам впливу (переведення, атестацiя, змiна умов працi,
вiдмова в призначеннi на вищу посаду, скорочення заробiтноi плати тощо) або
загрозi таких заходiв впливу у зв'язку з повiдомлеЕням ним про порушеннrI
вимог антикорупцiйного законодавства таlабо вимог Антикорупцiйноi
програми.

4. У разi витоку конфiденцiйноi iнформацii про викривача Керiвник,
Уповноважений за заявою такого працiвника або за власною iнiцiативою
повинен невiдкладно вжити Bcix заходiв для уникненнrI настання негативних
наслiдкiв дJIя викривача, пов'язаних з таким розголошенням.

5. Заходи для захисту викривача визначаються керiвником спiльно з
Уповноваженим i впроваджуються за умови tlисьмовоi згоди працiвника.
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XI. ВРЕГУЛЮВАНIIЯ КОНФЛIКТУ IHTEPECIB В ДlЯЛЬНОСТI
ПРАЦIВНИКIВ )rHIBEP СИТЕТУ

1. Працiвники Унiверситеry зобов'язанi не пiзнiше наступного робочого
дня з дати, коли дiзналися чи повиннi були дiзнатися про HсtяBHicTb у них
ре€rльного чи потенцiйного конфлiкry iHTepeciB, писъмово повiдомляти про це
свого безпосереднього керiвника, не вчиняти дiй та не приймати рiшень в

умовах реального конфлiкry iHTepeciB та вжити заходiв щодо вреryлювання

реапьного або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB"

У разi виникненнrI ре€rльного або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у
ректора Унiверситету BiH письмово повiдомляе про це Уповноваженого.

У разi виникненЕя реапьного або потенцiйного конфпiкry iHTepeciB у
Уповноваженого BiH письмово повiдомпяе про це Керiвника.

2. Безпосереднiй керiвник особи протягом двох робочих днiв пiсля
отримання повiдомленЕrl про наявнiсть у пiдлеглоi йому особи реального чи
потенцiйного конфлiкry iHTepeciB приймас рiшення про спосiб вреryлювання
конфлiкту iHTepeciB, про що повiдомJIяе працiвника.

Безпосереднiй керiвник, якому стало вiдомо про конфлiкт iHTepeciB у
пiдлеглого йому працiвника, зобов'язаний вжити передбачених законом заходiв
дJIя запобiгання та вреryлювання конфлiкту iHTepeciB (у ,ornry числi у разi
самостiйного виявлення наявного конфлiкту iHTepeciB у пiдлеглоi йому особи
без здiйсЕенIut нею вiдповiдного повiдомлення).

3. Вреryлювання конфлiкry iHTepeciB здiйснюеться за допомогою одного
з нижченаведених заходiв:

1) усунення працiвника вiд виконанIIя завдання, вчинення дiй, прийняття

рiшення чи yracTi в його прийняттi;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працiвником
вiдповiдного завданIuI, вчиненнrIм ним певних дiй чи прийняття рiшень;

3) обмеження у доступi працiвника до певноi iнформацii;

4) перегляду обсяry функцiон€tпьних обов'язкiв працiвника;

5) переведення працiвника на iншу посаду;

6) звiльненЕrl працiвника.
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Порядок застосування заходiв вреryлювання конфлiкту iHTepeciB та його
особливостi для рiзних категорiй працiвникiв Унiверситету встановлюIоться
уповноваженим.

4. Рiшення про вреryлюваннrI конфлiкry iHTepeciB у дiяльностi Керiвника
приймаеться MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи.

6. Працiвники Унiверситету можуть самостiйно вжити заходiв щодо
вреryлювання конфлiкry iHTepeciB шJlf,хом позбавлення вiдповiдного
приватного iHTepecy з наданням пiдтвердних документiв безпосередньому
керiвнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного iHTepecy мае
викJIючати будь-яку можливiсть його приховуваннrI.

ХП. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРЩIВНИКАМ РОЗ,ЯСНЕНЬ ТД
КОНСУЛЬТЩIЙ УПОВНОВАЖЕНИМ

1. При наявностi питань щодо тлумаченII;I окремих положень
Антикорупцiйноi прогр{лN4и Керiвник, працiвники та здобувачi вищоi освiти
Унiверситету можуть звернутися до Уповноваженого за отриманЕrIм усного чи
письмового роз'яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз'яснення чи консультацii
викJIадаеться безпосередньо Уповноваженому (у визначенi Уповноваженим днi
та години особистого приЙому) або шляхом IIаправлення на Його iм'я
службовоi записки чи надiслання на Його електронну адресу письмового
зверненнrI у довiльнiй формi.

3. Уповноважений надае усне роз'яснення пiд час особистого прийому
або у письмовiй формi - не пiзнiше нiж протягом 5 робочих днiв з дня
отримання запиту.

бiльше нiж на
уповноваженийэнии може продовжити строк розгляду зверненЕя, €Lпе не

l0 робочих днiв, про що письмово iнформус особу, яка
звернулась за роз'ясненням.

4. Якщо пiд час надання роз'яснення Уповноважений виявить ознЕlки
порушення АнтикорупцiЙноi програми або ознаки вчиненЕя корупцiЙного або
пов'язаного з корупцiею правопорушення, BiH iнiцiюе перед Керiвником
питаннrI проведення внутрiшнього розслiдування у порядку, передбаченому
роздiлом ХV АнтикорупцiйноI програми.
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ХПI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНIIЯ ПЕРIОЛ[ЧНОГО
ПrЛRИЩЕННЯ КВАЛIФIКШII ПРАЦIВНИКIВ У СФЕРI

ЗАIIОБIГАНIIЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦII В УНIВЕРСИТЕТI

1. Пiдвищення квалiфiкачii працiвникiв Унiверситету у сферi запобiгання
та виявленЕя корупцii здiйснюеться з метою надання базових знань з питань
антикорупцiйного законодавства, пiдвищення рiвня виконання вимог
АнтикорупцiйноТ програми, формуваннrI антикорупцiйноi культури, а також
вихованIuI нетерпимостi до корупцii.

2. Пiдвищення квалiфiкацii здiйснюеться вiдповiдно до затвердженого
Керiвником тематичного плану-графiка.

Пiдвищення квалiфiкацii повинно передбачати як з€жоди для Bcix
працiвникiв Унiверситету, так i oKpeMi заходи для Керiвника.

Тематика та форма заходiв (семiнари, лекцii, практикуми, тренiнги,
вебiнари тощо) iз пiдвищення квалiфiкацii визначаються керiвником
Унiверситету та Уповноваженим з урахуванЕям:

1 ) пропозицiй Керiвника, керiвникiв структурних пiдроздiлiв;

2) резулътатiв оцiнки впровадження заходiв Антикорупцiйноi програми;

3) результатiв перiодичноi оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi
Унiверситету;

4) резулътатiв внутрiшнiх розслiдувань;

5) звiry Уповноваженого.

3. Облiк проведених заходiв iз пiдвищення квалiфiкацii у сферi
запобiгання та виявленIut корупцiТ, а також облiк присутнiх на заходах
здiйснюеться Уповноваженим.

XIV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДIВ ДIСЦИПЛIНАРНОi
ВIШОВЦАЛЬНОСТI ДО ПРАЦIВНИКIВ, ЯКI ПОРУШУЮТЬ

положЕння Антикорупцйноi прогрАми

1. У разi наявностi iнформацii, що свiдчить про ознаки порушення
працiвниками вимог Антикорупцiйноi програми, здiйснюються TaKi заходи :

1) призначаетъся у встановленому роздiлом XV Антикорупцiйноi
програми порядку внутрiшне розслiдування з метою пiдтверджеНня Чи
спростуванЕя iнформацii про ймовiрне порушенЕя;
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2) за наявностi достатнiх пiдстав за результатами внутрiшнього
розслiдування Керiвник накJIадае дисциплiнарне стягнення вiдповiдно до
закону.

2.,Щисциплiнарнi стягнення накJIадаються керiвником на працiвникiв
Унiверситеry вiдповiдно до норм законодавства про працю"

ХЧ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНIIЯ ВНУТРIШНIХ РОЗСЛIДУВАНЬ

1. У разi надходженнrI повiдомлення або виявленЕя ознак порушеннrI
Антикорупцiйноi програми працiвником Унiверситету або ознак вчинення
працiвником Унiверситеry корупцiйних або пов'язаних з корупцiею
правопорушень Уповноважений повiдомляе про це Керiвника, який вживае
заходiв, передбачених lтунктом 2 цього роздirry.

У разi надходження повiдомлення або виявлення ознак порушенIIя вимог
Антикорупцiйноi програми Керiвником або ознак вчиненIш корупцiйного чи
пов'язаного з корупцiею правопорушеЕЕя Уповноважений повiдомляе про це
MiHicTepcTBo освiти i науки УкраiЪи.

У разi надходження повiдомлення або виявлення фактiв про вчинення
Уповноваженим корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушенЕя,
порушенЕя вимог АнтикорупцiйноТ ttроцрами Керiвник вживае заходiв,
передбачених пунктом 2 цього роздirry.

2. За )rMoB, передбачених пунктом 1 цього роздiлry, Керiвник зобов'язаний
вжити таких заходlв:

1) протягом 5 робочих днiв iнiцiювати проведення внутрiшнього
розслiдування з метою пiдтвердження чи спростування iнформацii про
ймовiрне порушення Антикорупцiйноi програми або корупцiйне чи пов'язане з
корупцiею правопорушення;

2) за результатами проведення внутрiшнього розслiдування застосувати
дисциплiнарне стягненЕя до винних осiб, якщо для цього е пiдстави;

3) за результатами внутрiшнього розспiдуванIuI визначити способи

усунення причин i наслiдкiв порушення, якщо таке мало мiсце, а також
забезпечити заходи щодо запобiганнll таким дiям у майбутньому;

а) у разi виявлення ознак корупцiйного або пов'язаного з корупцiею
rrравопорушення, за вчинення якого передбачено адмiнiстративну або
кримiнальну вiдповiдальнiсть, негайно iнформувати про це спецiально

)rтIовноважених суб'ектiв у сферi протидii корупцii.
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3. Внутрiшне розслiдування проводиться лише у випадкЕlх, коли надана
або виявлена iнформацiя стосуеться KoHKpeTHlD( осiб та мiстить фактичнi данi,
якi можуть бути перевiренi.

Внутрiшне розслiдування призначаеться Керiвником i здiйснюеться
комiсiею. Порядок проведення внутрiшнiх розслiдувань, якi здiйснюються
вiдповiдно до Антикорупцiйноi програми, затверджуеться Керiвником.

Що складу KoMicii обов'язково вкJIючаеться Уповноважений, за винrtтком
випадкiв, коли розслiдування призначаеться за наслiдками виrIвлення фактiв чи
отримання iнформацiТ про вчинення Уповноваженим корупцiйного або
пов'язаного з корупцiею правопорушення, порушення вимог Антикорупцiйноi
програми.

Строк проведення розслiдування не повинен перевищувати 20 робочих
днlв.

Матерiали проведених внутрiшнiх розслiдувань зберiгаються в apxiBi
Уповноваженого не менше 5 poKrB.

У разi якщо за результатами внутрiшнього розслiдуванЕя на
Уповноваженого накJIадаеться дисциплiнарне стягнення, про це письмово
повiдомляеться Нацiоналъне агентство з питань запобiгання корупцii у
дводенний строк з дати його ЕакJIаденЕя.

xYI. порядок внЕсЕння змIн до АнтикорушIrЙноi
прогрАми

1. Керiвник забезпечуе органiзацiю механiзмiв зворотного зв'язку та iншi
внутрiшнi процеси, спрямованi на пiдтримку та постiйне вдоскон€lлення
АнтикорупцiйноТ програми"

2. Змiст Антикорупцiйноi програми може бути переглянутий за

резулътатами:

1) звiry про оцiнки корупцiйних ризикiв у дiялъностi Унiверситету;

2) здiйснення нагJIяду i контролю за дотриманЕям Антикорупцiйноi
програми, а також оцiнки результатiв здiйсненЕя передбачених нею заходiв;

3) аналiзу практики виконання Уповноваженим cBoik посадових
обов'язкiв;

4) проведення Уповнова)кеним анкетування, обговорення та консультацiй
iз працiвниками, Керiвником, а також з дiловими партнерами Унiверситеry
щодо удосконаленIuI Антикорупцiйноi програми.
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3. Iнiцiатором внесенIIя змiн до АнтикорупцiйноТ програми може бути
Уповноважений, а також керiвник, здобувачi освiти та працiвники
Унiверситету.

4. Пропозицii щодо внесення змiн до Антикорупцiйноi програми
подаються Уповнов€Dкеному, який iх вивчае та систематизуе. Раз на piK
Уповноважений надае ректору узагапьненi пропозицii щодо внесенЕя змiн до
АнтикорупцiйноТ програми, якi надiйшли, та надас своТ рекомендацii щодо ik
врахування або вiдхилення.

5. Керiвник, оц)имавши вiд Уповнов€Dкеного узагапьненi пропозицii щодо
внесення змiн до Антикорупцiйноi процрами, iнiцiюе проведення iх вiдкритого
обговорення трудовим колективом.

уповноважений термlновому внесенн1у випадках, коли уповноважении напоJIягае на термlновому внесенн1
певних змiн до Антикорупцiйноi програми, Керiвник у найкоротший сц)ок, €tле

у

не пiзнiше 10 днiв з дати надходження таких пропозицiй, iнiцiю€ проведення
вiдповiдного обговорення.

6. У результатi схв€t.ленIuI пропозицiй труловим колективом Унiверситету
Керiвник своiм наказом затверджус вiдповiднi змiни до Антикорупцiйноi
програми, якi с ii невiд'емною частиною.

уповноважена особа з питань
та виявлення корупц11 В.П.Сергеев
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