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1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1ПоложенIuI про уповнов{Dкену особу з питань запобiгання та
виявлення корупцii у !нiпровському нацiональному унiверситетi iMeHi Олеся
Гончара (дшi - Положення) визнача€ правовий статус уповновalкеноi особи з

й зареестрованоТ в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 09.03.2017 за Jtlb 326130194,
питань

Кабiнеry
Типового положення про уповноважений пiдроздiл (особу) з
запобiгання та виявленнJI корупцiТ, затвердженого постановою
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 04.09.2013 J\Ъ 70б.

1.3 У цьому Положеннi термiни вживаються у значеннi, наведеному
в Законi.

1.4 Уповноважений визначаеться у порядку, визначеному
законодавством за рiшенням ректора ЩНУ.

1.5 Уповноважений у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею та
законами Украiни, а також ук€вами Президента Украiни i постановами
Верховноi Ради Украiни, актами Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, мiжнародними
договорами Украiни, цим Положенням, iншими актами законодавства.

1.б Уповноважений е пiдзвiтним peкTopoBi ДНУ та пiдзвiтним i
пiдконтрольним керiвниковi уповноваженого пiдроздiлу з питань
запобiгання та виявлення корупцiТ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи.

2 OCHOBHI ЗАВДАННЯ

2.1 Основними завданнями Уповноваженого с пiдготовка, забезпечення

решiзацii та контроль за здiйсненням заходiв щодо запобiгання, протидii i
виявлення корупцii в !НУ.

3 ФункцII

3.1 Уповноважений вiдповiдно до покJIадених на нього завдань:
1) розробляе та проводить заходи щодо запобiгання корупцiйним

правопорушенням, а також здiйснюе контроль за ix проведенням;
2) надае структурним пiдроздiлам ДНУ та ix окремим працiвникам,

здобувачам освiти роз'яснення щодо застосуванЕя антикорупцiйного
законодавства;

3) вживае заходи до виявлення конфлiкту iHTepeciB та сприяе його

усуненню, контролюе дотримання вимог законодавства щодо врегулювання
конфлiкту iHTepeciB, а також виявляе сприятливi для вчинення корупцiйних



правопорушень ризики в дiяльностi посадових осiб Дну, вносить ректору
пропозицii щодо усунення таких ризикiв;

4) надас допомоry в заповненнi декларацiй суб'ектам дек.тIарування

уншерситету;
5) у разi

корупцiйних
виявлення ф

або пов'язаних
ктlв, що можуть свlдчити про вчинення
з корупцiею правопорушень посадовими

особами ДНУ, iнформуе в установленому порядку про TaKi факти ректора, а

також правоохоронн1 органи вrдповlдно до 1х компетенцlr;
7) веде облiк працiвникiв ДНУ, притягнутих до вiдповiдальностi за

вчинення корупцiйних правопорушень, проведенЕя антикорупцiйних заходiв
та iншi документи з питань антикорупцiйноТ дiяльностi унiверситету;

8) взаемодiе з пiдроздiлами з питань запобiгання та виявлення корупцii
державних органiв, органiв мiсцевого самоврядуванIrя, пiдприемств, установ
та органiзацiй, спецiально уповноваженими суб'сктами у сферi протидii
корупцii;

9) розглялае в межах повноважень повiдомлення щодо причетностi
працiвникiв ,ЩНУ до вчинення корупцiйних правопорушень;

10) повiдомляс у письмовiй формi ректору ДНУ про факти, що можуть
свiдчити про вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею
правопорушень посадовими особами унiверситету.

4 ПРАВА ТА ОБОВОЯЗКИ

4.1 Уповноважений для виконанЕя покJIадених на нього завдань ма€
право:

1) отримувати вiд ректора, працiвникiв, здобувачiв освiти письмовi та
ycHi пояснення з питаньо що стосуються покJIадених на Уповноваженого
повноважень (у тому числi пiд час проведення перiодичноi оцiнки
корупцiйних ризикiв, антикорупцiйних перевiрок дiлових партнерiв ДНУ,
перевiрок, внутрiшнiх розслiдувань та експертизи);

2) отримувати вiд структурних пiдроздiлiв ДНУ iнформацiю
матерiали (завiренi копii фiнансових, бухгалтерських та юридичних
документiв, внутрiшню службову кореспонденцiю) стосовно дiяльностi rЩНУ,
у тому числi документи, якi стосуються проведення або yIacTi у конкурсах,
закупiвель ToBapiB, робiт або послуг;

У разi необхiдностi УповновЕDкеному надаеться доступ до оригiнагliв
документiв, копii яких йому були переданi. У випадках недоцiльностi
виготовлення значноi кiлькостi копiй документiв Уповноваженому за

рiшенням керiвника пiдроздiлу можуть передаватися оригiнали вiдповiдних
документiв, якi пiдлягають поверненню ним протягом трьох робочих днiв з
дати завершення проведення ним заходу, дJIя якого вони були необхiднi;

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



4) отримувати доступ до скJIадських, виробничих примiщень ДНУ для
tIроведення в них контрольних заходiв;

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

6)залулати до виконання cBoik функцiй за згодою ректора працiвникiв
дНУ;

7) iнiцiювати направленнrI запитiв до органiв державноТ влади, органiв
мiсцевого самоврядуваннrI, пiдприемств, установ, органiзацiй ycix форм
власностi для отримання вiд них iнформацiТ та матерiалiв, пов'язаних з
дiяльнiстю ЩНУ;

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

9) звертатися до ректора ДНУ з питань реалiзацii своiх повноважень та
виконання обов'язкiв згiдно з положеннями антикорупцiйноi програми;

10) здiйснювати iншi права, передбаченi Закономо антикорупцiйною
програмою та цим Положенням.

4.2 Уповноважений може зzrлуIIатися до проведення:
1) експертизи проектiв нормативно-правових aKTiB, органiзацiйно-

розпорядчих документiв ДНУ, з метою виявлення причин, що призводять чи
можуть призвести до вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею
правопорушень;

2) внутрiшнього аудиту ДНУ в частинi доц)иманЕя вимог
антикорупцiйного законодавства.

Уповноважений проводить або бере участь у проведеннi в

установленому порядку сrrужбового розслiдуваншI (перевiрки) в структурних
пiдроздiлах ДНУ з метою виявлення причин та умов, що призвели до
вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення чи
невиконаннrI вимог антикорупцiйного законодавства.

4.3 Уповноважений для виконаншI покJIадених на нього завдань
зобов'язаний:

1) виконувати своi функцii об'ективно i неупереджено;
2) органiзовувати пiдготовку внугрiшнiх документiв ДНУ з питань

формування та реалiзацii антикорупцiйноi процрами;
3) розробляти i подавати на затвердженшI ректору внутрiшнi документи

ДНУ з питань, передбачених антикорупцiйною процрамою;
4) забезпечувати здiйснення нагJIяду, контролю та монiторинry за

дотриманням ректором та працiвниками ДНУ Закону i антикорупцiйноТ
програми;

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

6) забезпечувати пiдготовку звiry про стан виконання антикорупцiйноi
процрами;



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

8) забезпечувати пiдготовку та подання ректору ДНУ пропозицiй щодо
плану проведення перевiрок дотриманнrI вимог антикорупцiйноi програми;

9) брати }часть у проведеннi перевiрок та внутрiшнiх розслiдувань, якi
проводяться згiдно з антикорупцiйною програмою;

10) брати ylacTb в проведеннi перiодичноi оцiнки корупцiйних ризикiв у
дiяльностi ДНУ;

1 1) забезпечувати формування i ведення peecTpiB:

- працiвникiв ДНУ, притягнутих до вiдповiдальностi за порушення
вимог антикорупцiйноi програми, вчинення корупцiйного правопорушення
чи правопорушенняо пов'язаного з корупцiею;

-проведених згiдно з антикорупцiйною програмою антикорупцiйних
перевiрок;

- проведених згiдно з антикорупцiйною програмою внутрiшнiх
розслiдувань та перевiрок;

* повiдомлень про конфлiкт iHTepeciB та про порушення вимог
антикорупцiйноi програми, вчинення корупцiйного правопорушеншI чи
правопорушення, пов'язаного з корупцiею;

12) органiзовувати i проводити антикорупцiйну перевiрку дiлових
партнерiв ДНУ;

13) забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацiТ й захист працiвникiв та
здобувачiв освiти, якi повiдомили про порушення вимог антикорупцiйноi
програми, вчинення корупчiйного правопорушеннrI чи правопорушенЕя,
пов'язаного з корупцiею;

14) надавати ректору ДНУ, працiвникам та здобувачам освiти
роз'яснення та консультацiТ, пов'язанi iз застосуванням антикорупцiйноi
програми;

15) забезпечувати iнформуваннjl |ромадськостi про здiйснюванi ДНУ
заходи iз запобiгання корупцii;

16) брати участь у спiвпрацi з органами державноi влади, органами
мiсцевого самоврядування, iншими юридичними особами, неурядовими
та/або мiжнародними органiзацiями з питань запобiгання корупцii;

17) органiзовувати проведення заходiв з пiдвищення квалiфiкацii
працiвникiв.ЩНУ з питань, пов'язаних iз запобiганням корупцii;

18) брати ylacTb у процедурах добору персона_шу ЩtIУ;
19) забезпечувати взаемодiю i координацiю мiж структурними

пiдроздiлами ,ЩНУ з пiдготовки, забезпечення реалiзацii та контролю за
здiйсненням заходiв щодо реалiзацii антикорупuiйноi процрами;

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



5 КЕРIВНИЦТВО

5.1 Уповноваженим може бути фiзична особа, яка здатна за своiми
дiловими та морztльними якостями, професiйним piBHeM, станом здоров'я
викоIIувати покJIаденi на неi обов'язки.

5.2 Уповноважений призначаеться та звiльняеться ректором ДНУ
вiдповiдно законодавства УкраiЪи.

5.3 Не може буr" призначена на посаду уповнов{Dкеного особа за
HiuIBHocTi обставин, визначених частиною третьою cTaTTi б4 Закону.

5"4 Несумiсною з дiяльнiстю Уповноваженого е робота на посадах,
з€}значених у пунктi 1 частини першоТ cTaTTi 3 Закону, а також будь-яка iнша
дiяльнiсть, яка створюе реальний чи потенцiйний конфлiкт iHTepeciB з

дiяльнiстю ДНУ.
5.5 Уповноважений може буги звiльнений з посади достроково у

випадках, передбачених частиною п'ятою cTaTTi б4 Закону.
5.6 Уповноважений може буr" звiльнений з посади з iнiцiативи ректора

ДНУ за умови надання згоди Нацiональним агентством з питань запобiгання
корупцii.

5.7 Про звiльнення УповновtDкеного з посади ректор письмово
повiдомляс Нацiонtlльне агентство з питань запобiгання корупцii протягом

двох робочих днiв та забезпечус невiдкладне подання новоi кандидатури на
вкaвану посаду.

б оргАнIзАцlя роБоти

6.1 Уповноважений органiзовус свою роботу на пiдставi
антикорупцiйноi програми ДНУ, рiчного плану роботи щодо запобiгання та
виявлення корупц11, спрямовуючи основн1 зусилJIя на виконання наступних
завдань:

1) пiдготовка, забезпечення та контроль за здiйсненнrlм заходiв щодо
запобiгання корупцii;

2) органiзацiя та надання методичноТ та консультацiйноi допомоги з
питань дотримання вимог антикорупцiйного законодавства;

3) участь в iнформацiйному та науково-дослiдному забезпеченнi
здiйснення заходiв щодо запобiгання та виявлення корупцii, а також
мiжнародному спiвробiтництвi в з€вначенiй сферi;

4) проведення органiзацiйноi та роз'яснювальноi роботи iз запобiгання,
виявлення i протидii корупцii;

6) здiйсненнrl контролю за дотриманням вимог законодавства Украiни
щодо вреryлювання конфлiкту iHTepeciB;

7) здiйснення контролю за дотриманням антикорупцiйного
законодавства.



6.2 Здiйснення Уповноваженим cBoik функцiй в ЩНУ с незЕ[лежним.
Втрlпlання у дiяльнiсть Уповнов.Dкеного з боку ректора та працiвникiв,
дiлових партнерiв ДНУ, а також iнших осiб заборонясться.

б.3 ЗабороЕясться покJIадення на УповновaDкеного обов'язкiв, що не
належать або виходять за межi Його повноважень, визначених Законом i
антикорупцiйною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

7 ВЗА€МОВЦНОСИНИ З IНШИМИ ПЦРОЗДIЛАМИ

7.1 Уповноважений реалiзуе своi права i обов'язки безпосередньо.
7.2Пiд час виконання покJIадених на нього завдань Уповноважений

забезпечуе взаемодiю i координацiю мiж структурними пiдроздiлами .ЩНУ з
пiдготовки, реалiзацiТ та контролю за здiйсненням заходiв щодо реалiзачii
антикорупцiйноi програми.

7.3 Що виконанЕя cBoik функцiй Уповноважений може з€tлучати (за
згодою ректора) iнших працiвникiв ,ЩНУ.

У зв'язку iз затвердженнJIм цього Положення втрачае чиннiсть
положення <Про уповновiDкену особу з питань запобiгання та виrIвлення
корупцii .Щнiпропетровського нацiонального унiверситеry iMeHi Олеся
Гончарa>, затверджене нак€вом ректора ЩtТУ вiд 14.07 .2016р. за ЛЬ180.

уповноважена особа з питань запобiган
та виявлення корупцii В.П. Сергеев

ПОГОДЖЕНО

Проректор з науково-педагогiчноi
роботи у сферi гуманiтарноi освiти
та виховання молодi

Начальник юридичного вiддiлу

hа22-
В.В. IBaHeHKo

Т.В. Шляхова


