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ТЦею

Антикорупцшною

програмою

Харювського

нацюнального

техшчного ушверситету сшьського господарства iMeHi Петра Василенка (дал!
- Антикорупцшна програма) проголошую, що и пращвники, посадов1 особи,
ректор у сво 1 Й внутрш нш д1яльност1, а також у правовщносинах i3 дшовими
партнерами, органами мюцевого самоврядування керуються принципом
«нульовоТ толерантности) до будь-яких прояв1в корупцп i вживатимуть Bcix
передбачених законодавством заход1в щодо запобшання, виявлення та
протщц 1 корупщ!' i пов’язаним з нею д1ями.
I. Загальш положения
1. Антикорупцшна програма е комплексом

правил,

стандарте

i

процедур щодо виявлення, протидн та запобшання корупщ'У у д1яльност!
Университету.
2. Антикорупцшна програма встановлюе стандарта та вимоги не нижчц
шж передбачеш Законом УкраУни «Про запобшання корупщУ» (дал1 — Закон)
та

Типовою

антикорупцшною

програмою,

затвердженою

ршенням

Нацюнального агентства з питань запобшання корупщУ.
3. TepMiHH в Антикорупцшнш n p orpaM i вживаються у значениях,
наведених в Закош.
4. Антикорупцшну програму затверджено наказом ректору ушверситету
шсля ГУпогодження конференщею трудового колективу.
5. Текст АнтикорупцшноУ програми перебувае у постшному вщкритому
доступ! для пращвниюв, посадових oci6 ушверситету, а також для дшових
партнер1в
II. Сфера застосування та коло oci6, вщповщальних
за реал1зацпо АнтикорупщйноУ програми
1. Антикорупцшна програма е обов’язковою для виконання yciMa
пращвниками ушверситету, включаючи посадових oci6 ycix р1вшв, ректору, а
також для ycix суб’ект1в господарсько!' д!яльност1 (ф ш й, шдроздшв,окремих
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ш дроздш в), над якими вона здшснюе контроль.
2.

Антикорупцшна програма також застосовуеться ушверситетом у

И правовщносинах iз дiловими партнерами, у тому ч и ^ органами державно!
влади та органами мюцевого самоврядування.
3.

Здшснення заходiв щодо виконання Антикорупцшно! програми в

межах сво!х повноважень провадять:
1.

ректор ушверситету;

2.

провщний фахiвець з питань запобiгання та виявлення корупцп;

3.

посадовi особи ушверситету вшх рiвнiв та iншi працiвники

унiверситету (далi — пращвники).
III.
1.
1.

Антикорупцшш заходи у дiяльностi унiверситету

Перелт антикорупцшних захоЫв у Ыяльност ушверситету
Ушверситет забезпечуе розробку та вжиття заходiв, я к

е

необхiдними та достатшми для запобiгання, виявлення i протидп корупцп у
сво!й Д1ЯЛЬНОСТ1.
2.

Антикорупцшш заходи включають:

1)

перюдичну ощнку корупцiйних ризикiв у дiяльностi унiверситету;

2)

антикорупцiйнi стандарти i процедури у дiяльностi унiверситету.

3.

Основними

антикорупцшними

стандартами

i

процедурами

ушверситету:
1)

ознайомлення нових пращвниюв iз змiстом Антикорупцiйноl

програми, проведення навчальних заходiв з питань запобшання i протидil
корупцil;
2)

антикорупцшна перевiрка дiлових партнерiв;

3)

положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупцiйноl

програми;
4)

критерп обрання дiлових партнерiв ушверситету;

5)

мехашзм

повiдомлення

про

виявлення

ознак

порушення

Антикорупцiйноl програми, ознак вчинення корупцшного або пов'язаного з
корупщею правопорушення, а також конфщенцшшсть таких пов1домлень та

4

захист викривачiв;
6)

здшснення провщним фахiвцем з питань запобiгання та протидп

корупцп та працiвниками функцш щодо запобiгання корупцп;
7)

процедура

розгляду

повщомлень

викривачiв,

включаючи

внутрш не розслiдування i накладення дисциплiнарних стягнень;
8)

норми професшно! етики та обов’язки i заборони для пращвниюв;

9)

механiзми запобiгання i врегулювання конфлшту iнтересiв;

10)

обмеження щодо подарунюв;

11)

нагляд i контроль за дотриманням вимог Антикорупцшно!

програми.
2.

Перюдична оцтка корупцшнихризитв у дiяльностi
ушверситету

1.

Ушверситет не менше одного разу на рш здшснюе внутрпттню

оцiнку корупцiйних ризиюв у сво!й дiяльностi.
2.

Корупцшним ризиком е обгрунтована ймовiрнiсть настання поди

корупцiйного чи пов’язаного з корупщею правопорушення або порушення
вимог Антикорупцшно! програми.
3.

Оцшка корупцшних ризикiв унiверситету проводиться комiсiею з

оцшки корупцiйних ризикiв (далi - комiсiя).
Порядок дiяльностi та склад комiсп затверджуються ректором.
До складу комiсп входять провiдний фахiвець з питань запобшання та
виявлення корупцп (голова комiсп), керiвники структурних ш дроздш в
ушверситету, а також iншi пращвники, визначеш ректором за погодженням з
провщним фахiвцем з питань запобшання та виявлення корупцп. Шд час
проведення оцшки корупцшних ризиюв за ш щ ативою проводного фахiвця з
питань запобшання та виявлення корупцп до роботи комiсп без включення до
!! складу можуть залучатися iншi працiвники унiверситету, а також незалежш
експерти чи спецiалiсти.
Провiдний фаювець з питань запобiгання та виявлення корупцп , з метою
недопущення конфлшту iнтересiв або необ,ективностi у робоп комiсi!■, при

5

розподш функцш мiж членами комiсi! бере до уваги коло !х посадових
обов,язкiв в унiверситетi.
4.

Метою дiяльностi комiсi! е запобшання, виявлення усунення

корупцiйних ризикiв у дiяльностi , ректора та пращвниюв ушверситету,
5.

Корупцшш ризики у дiяльностi унiверситету подiляються на

внутрипш та зовштттш.
Внутрпттш

корупцiйнi

органiзацiйно-управлiнських,

ризики

iдентифiкуються

фiнансово-господарських,

в

кадрових,

юридичних процедурах дiяльностi унiверситету.
Зовнiшнi корупцiйнi ризики iдентифiкуються у дiяльностi дiлових
партнерiв, у тому ч и ^

органiв державно! влади, органiв мшцевого

самоврядування, з якими унiверситет перебувае у дшових правовiдносинах.
6.

За результатами щентифшацп корупцiйних ризикiв комiсiею

вiдповiдно до порядку !! дiяльностi здiйснюеться !хне визначення та опис,
класифжащя за категорiями та видами.
7.

За результатами

оцшки

корупцшних ризиюв у дiяльностi

ушверситету комiсiя готуе письмовий звтг, що тдписуеться членами комюш
Звiт складаеться за формою i структурою, визначеними в порядку
дiяльностi комiсi!.
Звiт за результатами оцшки корупцшних ризиюв подаеться ректору i
повинен мштити:
1)

1дентифшоваш корупцiйнi ризики, а також причини, що !х

породжують, та умови, що !м сприяють;
2)

оцшку виявлених корупцiйних ризикiв;

3)

пропозицп щодо заходiв iз запобшання, усунення (зменшення)

рiвня виявлених корупцшних ризиюв.
Текст звтгу надаеться для ознайомлення пращвникам унiверситету, а
також може бути оприлюднений на веб-сашл ушверситету.
8.

Якщо т д час заходiв щодо оцiнки корупцiйних ризиюв провщний

фахiвець з питань запобшання та виявлення корупцп виявить факт порушення
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Антикорупцшно! програми, вчинення корупцшного
корупщею

правопорушення,

вш

iнiцiюе

перед

або пов'язаного з

керiвником

питання

проведення внутршнього розслщування у порядку, передбаченому роздшом
XV Антикорупцiйно! програми.
9.

Ушверситет не рщтте нiж один раз на три роки повинен

проходити зовшшню оцшку корупцiйних ризиюв, яку проводять оргашзацп,
що надають аудиторськi, юридичш чи консалтинговi послуги, або незалежш
експерти.
10.

За результатами опрацювання звггу внутрпттньо! або зовнпттньо!

оцiнки корупцiйних ризикiв ректор вживае необхiднi заходи для запобiгання,
виявлення i протидi! корупцi! у дiяльностi унiверситету, у тому числi шляхом
змши iснуючих антикорупцiйних стандартiв та процедур.
3.

Опис антикорупцшних cmaHdapmie i процедур у Д1ЯЛЬНОСТ1
ушверситету

1.

З метою формування належного рiвня антикорупцшно! культури

провщним фаювцем з питань запобiгання та виявлення корупцп для нових
працiвникiв, а також шших осiб, якi дш ть вiд iменi унiверситету, проводиться
обов'язкове вступне ознайомлення iз положеннями Закону, Антикорупцшно!
програми та пов’язаних з нею докумешлв.
2.

Положення щодо обов'язковосп дотримання Антикорупцiйно!

програми включаються до правил внутрiшнього трудового розпорядку
ушверситету, положень про структуры шдроздши, всiх трудових договорiв, а
також можуть включатися до договорiв, яю укладаються унiверситетом.
Примiрнi форми антикорупцшних застережень розробляються провщним
фахiвцем з питань запобшання та виявлення корупцп з урахуванням сфер
дiяльностi ушверситету.
3.

Дiловi партнери ушверситету обираються зпдно з критерiями, якi

базуються на прозоросп дiяльностi, конкурентностi, якосп товарiв, робiт i
послуг та надшносп.
4.

Критерi!■ i процедури вщбору дiлових партнерiв для рiзних сфер
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дiяльностi ушверситету розробляе провщний фахiвець з питань запобiгання
та виявлення корупцп та затверджуе ректор.
5.

Провщний фахiвець з питань запобшання та виявлення корупцп

проводить антикорупцшну перевiрку наявних або потенцiйних дшових
партнерiв унiверситету з метою оцшки наявност корупцiйних ризикiв. При
цьому провщний фахiвець з питань запобшання та виявлення корупцп
перевiряе, чи мае дшовий партнер репутацiю суб’екта, дiяльнiсть якого
пов'язана з корупщею (навiть за вiдсутностi вщповщних судових рiшень), та
чи не буде дшовий партнер використовуватися як посередник для передачi
трепм особам (або для отримання вщ третiх ошб) неправомiрно! вигоди.
Антикорупцiйна

перевiрка

здшснюеться

вiдповiдно

до

вимог

Антикорупцiйно! програми, а також с т а н д а р т для рiзних сфер дiяльностi
унiверситету, що розробляються та затверджуються провiдним фахiвцем з
питань запобшання та виявлення корупцп, матерiали перевiрки зберiгаються
не менше шж 5 рокiв.
За

результатами

антикорупцшно!

перевiрки

дiлового

партнера

ушверситету провщний фахiвець з питань запобшання та виявлення корупцп
складае письмову рекомендащю ректору.
У разi негативно! рекомендацп провiдного фахiвця з питань запобшання
та виявлення корупцп ректор для продовження або початку правовщносин iз
таким дшовим партнером мае ухвалити обгрунтоване рiшення з цього
питання.
Для повщомлення працiвниками унiверситету про факти порушення
Антикорупцшно! програми, вчинення корупцшних або пов'язаних з
корупщею правопорушень (далi — повщомлення) провщний фахавець з
питань

запобiгання

та

виявлення

корупцп

розмщ уе

вiдповiдну

шформащю на iнформацiйних стендах в примщ енш унiверситету та на
офiцiйному веб-сайп унiверситету. Така iнформацiя повинна мютити:
1. Номер телефону для здшснення повiдомлень
2. Адресу електронно! пошти для здшснення повщомлень
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3. Г одини прийому проводного фахiвця з питань запобшання та виявлення
корупцп
Провiдний фахiвець з питань запобшання та виявлення корупцп
розробляе типову форму повiдомлення.
Провщний фахiвець з питань запобiгання та виявлення корупцп веде
реестр повщомлень про факти порушення Антикорупцшно! програми знак
вчинення корупцшних чи пов’язаних з корупщею правопорушень.
Порядок ведення вщповщного реестру затверджуеться ректором за
поданням проводного фахiвця з питань запобшання та виявлення корупцп.
Строки i порядок розгляду провщним фахавцем з питань запобiгання
та

виявлення

корупцп

Антикорупцшно!

повщомлень

про

факти

порушення

програми, вчинення корупцшних або пов'язаних з

корупщею правопорушень встановлюються в положенш, затвердженому
ректором за поданням проводного фахiвця з питань запобшання та
виявлення корупцп.
IV. Норми професШноУ етики прац1вник1в ушверситету
1.

Пращвники

функцiональних

ушверситету

обов,язкiв

шд

зобов’язаш

час

виконання

неухильно

сво!х

додержуватися

загальновизнаних етичних норм поведшки або вимог кодексу етики
ушверситету.
2.

Пращвники ушверситету толерантно i з повагою ставляться до

полггичних поглядiв, iдеологiчних та релшшних переконань iнших осiб, а
також зобов’язуються не використовувати сво! повноваження в штересах
полiтичних партiй та полггиюв.
3.

Працiвники унiверситету дш ть об’ективно, незважаючи на

особистi штереси, особистi ставлення до будь-яких ошб, на сво! полггичш
погляди, щеолопчш, релiгiйнi або iншi особистi погляди чи переконання.
4.

Пращвники ушверситету сумлшно, компетентно, вчасно,

результативно i вiдповiдально

виконують функцiональнi обов’язки,

ранения та доручення органiв i посадових осiб, вони пiдпорядкованi,
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шдзвггш або тдконтрольш , а також не допускають зловживань та
неефективного використання кош пв i майна ушверситету.
5.

Пращвники

ушверситету

не

розголошують

i

не

використовують в шший спошб конфiденцiйну iнформацiю, що стала !м
вiдома у зв’язку з виконанням сво!х функцiональних обов,язкiв, ^ м
випадкiв, встановлених законом.
6.

Пращвники ушверситету, незважаючи на особистi штереси,

утримуються

вiд

виконання

рiшень

чи

доручень

керiвництва

унiверситету, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом
правам, свободам чи штересам окремих громадян, юридичних осiб, державним або суспшьним iнтересам або суперечать законодавству.
7.

Пращвники ушверситету самостшно ощнюють правомiрнiсть

наданих керiвництвом рiшень чи доручень та можливу шкоду, що буде
завдана у разi виконання таких рш ень чи доручень. У разi отримання для
виконання рш ень чи доручень якi працiвник ушверситету вважае
незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом
правам, свободам чи штересам окремих громадян, юридичних ошб,
державним або суспшьним штересам, вш повинен негайно в письмовш
формi повщомити про це безпосереднього керiвника, або ректора
ушверситету, та провщного фахiвця з питань запобiгання та виявлення
корупцп.
V. Права i обов’язки пращвниклв ун1верситету.
1. Ректор, працiвники ,та iншi особи, що дiють вщ iменi унiверситету
мають право:
1) надавати пропозицп щодо удосконалення Антикорупцшно! програми;
2)звертатися до провiдного фахiвця з питань запобiгання та виявлення
корупцп за консультащями щодо виконання Антикорупцшно! програми та
роз’ясненнями щодо !! положень.
2. Ректор, працiвники ушверситету зобов'язаш:
1)

дотримуватися

вiдповiдних

вимог

Закону,

Антикорупцшно!
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програми та пов'язаних з нею внутрш ш х докуменлв, а також забезпечувати
практичну реаизащ ю Антикорупцшно! програми;
2)

виконувати сво! безпосередш обов’язки з врахуванням штерешв

унiверситету;
3)

невщкладно

iнформувати

провiдного

фахiвця

запобшання та виявлення корупцп,ректора ушверситету

з

питань

про випадки

порушення вимог Антикорупцшно! програми (або про випадки шдбурювання
до

таких

дш),

вчинення

корупцшних

або

пов’язаних

з

корупщею

правопорушень шшими пращвниками ушверситету або шшими фiзичними
або юридичними особами, з якими ушверситет перебувае або плануе
перебувати у дшових вщносинах;
4)

невщкладно

iнформувати

в

порядку,

визначеному

Антикорупцшною програмою, про виникнення реального, потенцшного
конфлшту iнтересiв;
5)

утримуватися в(д поведiнки, яка може бути розцшеною як

готовнiсть вчинити корупцшне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю
унiверситету;
6)

не

вчиняти

та

не

брати у ч аст

у

вчиненш

корупцiйних

правопорушень, пов'язаних з дiяльнiстю унiверситету.
3.Працiвникам та ректору ушверситету забороняеться:
1)

використовувати сво! службовi повноваження або свое становище

та пов'язаш з цим можливостi з метою одержання неправомiрно! вигоди для
себе чи шших осiб;
2)

використовувати будь-яке майно ушверситету

чи

кошти

ушверситету в приватних штересах;
3)

вимагати або отримувати будь-яку матерiальну або нематерiальну

вигоду (для себе чи для близьких ошб) у зв’язку iз здiйсненням сво!х
посадових обов'язкiв, яка не передбачена трудовим або шшим договором мiж
ними та унiверситетом;
4)

оргашзовувати, бути посередником або особисто здшснювати
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будь-яю готiвковi або безготiвковi платежi чи розрахунки з дшовими
партнерами ушверситету, якщо таю платежi чи розрахунки не передбачеш
чинним законодавством;
5)

впливати прямо або опосередковано на рш ення пращвниюв

унiверситету з метою отримання будь-яко! матерiально! або нематерiально!
вигоди для себе чи для близьких оюб, яка не передбачена трудовим або шшим
договором мiж ними та унiверситетом;
6)

вчиняти будь-яю дi!, якi прямо або опосередковано тдбурю ю ть

iнших працiвникiв, ректора ушверситету до порушення вимог Закону чи
Антикорупцшно! програми.
4. Пюля звшьнення або шшого припинення спiвробiтництва з ушверситетом
особi забороняеться розголошувати або використовувати в шший спосiб у
сво!х iнтересах iнформацiю (конфiденцiйну), яка стала !й вiдома у зв'язку з
виконанням сво!х повноважень, договiрних зобов'язань, крiм випадкiв,
встановлених законом.
5. Вимагання, прохання, одержання подарункiв для себе чи трелх осiб вiд
юридичних

або

фiзичних

осiб

працiвниками,

ректором

(безпосередньо або через шших оюб) у зв'язку iз

ушверситету

виконанням сво!х

повноважень або сво!м становищем та пов'язаними з цим можливостями не
допускаються.
Ректор,пращвники можуть приймати подарунки, яю вiдповiдають
загальновизнаним уявленням про гостиннють (наприклад, подарунки у
виглядi сувенiрно! продукцi!, пригощення !жею та напоями, запрошення на
розважальш заходи, вщшкодування транспортних витрат та проживання в
готелi), крiм випадкiв, передбачених у п ункт 5 цього роздшу, якщо вартiсть
таких подарункiв не перевищуе одну мш мальну заробiтну плату,встановлену
на

день

прийняття

подарунка,одноразово,а

сукупна

вартють

таких

подарункiв,отриманих з одного джерела протягом року не перевищуе двох
прожиткових мiнiмумiв , встановлених для працездатно! особи на 1шчня
поточного року.
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Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартост подарунюв не
поширюеться на подарунки, яю:
1)

даруються близькими особами

2)

одержуються як загальнодоступш знижки на товари, послуги,

загальнодоступш виграш^ призи, премi!, бонуси.
Подарунки,одержаш

ректором

або

працiвниками

унiверситету,як

подарунки державним або комунальним тдприемствам, установам чи
оргашзащям,е вiдповiдно державною або комунальною власнiстю i
передаються ушверситету у порядку , визначеному постановою
Кабшету Мiнiстрiв Укра!ни вiд 16 листопада 2011 року №1195 «Про
затвердження Порядку передачi дарунюв,одержаних як подарунки
держав^Автономнш

Республiцi

Крим,територiальнiй

громад^державним або комунальним установам чи оргашзащям».
У разi виявлення подарунка, щодо якого юнуе заборона у його одержаны,
у службовому примiщеннi, а також у разi надходження пропозицп подарунка
працiвники, ректор унiверситету

зобов'язаш невiдкладно, але не ш'зн1'т е

одного робочого дня, вжити таких заходiв:
1)

вiдмовитися вщ пропозицi!;

2)

за можливост iдентифiкувати особу, яка зробила пропозищю;

3)

залучити свщюв, якщо це можливо, у тому ч и ^

з числа

працiвникiв ушверситету;
4)

письмово повщомити про пропозищю

провщного фахiвця з

питань запобшання та виявлення корупцп та безпосереднього керiвника (за
наявносп) або ректора ушверситету.
Про виявлення майна, що може бути неправомiрною вигодою, або
подарунка

складаеться

акт,

який

тдписуеться

особою,

яка

виявила

неправомiрну вигоду або подарунок, та провщним фахiвцем з питань
запобiгання та виявлення корупцп або безпосередшм керiвником чи ректором
ушверситету.
У разi якщо майно, що може бути неправомiрною вигодою,або подарунок
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виявляе особа, яка е ректором ушверситету або провщним фахiвцем з питань
запобшання та виявлення корупцп , акт про виявлення такого майна тдписуе
ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язюв ректора
ушверситету у разi його вщсутносп.
6. Пращвники, ректор, а також особи, яю дш ть вiд iменi унiверситету,
утримуються пропозицi! подарункiв державним службовцям, народним
депутатам Укра!ни, депутатам мШцевих рад, !х близьким особам, фактичним
або потенцшним дiловим партнерам, !х працiвникам або представникам, а
також вщ будь-яко! iншо! поведшки, яка може бути розцiненою як готовшсть
вчинити корупцiйне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю унiверситету.
Подарунки можуть бути дозволенi у випадках, коли вони вщповщають
загальновизнаним уявленням про гостиншсть i !х вартiсть не перевищуе
встановлеш законом розмiри.
Загальну полiтику унiверситету щодо пропозицiй подарунюв вщ iменi
унiверситету в рамках загальновизнаних уявлень про гостиннiсть визначае
ректор iз врахуванням вимог законодавства.
7. Про кожен факт пропозицп подарунка або отримання подарунка в рамках
загальновизнаних уявлень про гостиншсть пращвники, ректор ушверситету
протягом одного робочого дня письмово повщомляють провщного фахiвця з
питань запобШання та виявлення корупцп за встановленою ним формою.
VI.

Права i обов’язки проводного фа\1вця з питань запобiгання та
виявлення корупщУ

1.

Провiдний фахiвець з питань запобiгання та виявлення корупцп

унiверситету призначаеться за згодою Мшютерства освiти i науки Укра!ни
ректором унiверситету вiдповiдно до законодавства про працю та установчих
докуменлв унiверситету.
2.

Уповноваженим може бути фiзична особа, яка здатна за сво!ми

дiловими та моральними якостями, професшним рiвнем, станом здоров’я
виконувати вщповщш обов’язки.
3.

Не може бути призначена на посаду проводного фахiвця з питань
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запобшання та виявлення корупцп особа за наявносто обставин, визначених
частиною третьою статл 64 Закону.
4.

Несумосною з дiяльнiстю проводного фахiвця з питань запобiгання

та виявлення корупцп е робота на посадах, зазначених у пункто I частини
першо! статл 3 Закону, а також будь яка онша дiяльнiсть, яка створюе
реальний чи потенцшний конфлiкт iнтересiв з дiяльнiстю ушверситету.
У разi виникнення обставин несумюносл проврдний фахiвець з питань
запобiгання та виявлення корупцi! у дводенний строк з дня виникнення таких
обставин зобов'язаний поводомити про це ректора ушверситету з одночасним
поданням заяви про розорвання трудового договору за власною шщоативою.
5.

Проводний фаховець з питань запобогання та виявлення корупцп

може бути звольнений з посади достроково у випадках, передбачених
частиною п ’ятою статл 64 Закону.
Проводний фаховець з питань запобогання та виявлення корупцп може бути
звольнений з посади шщоативи ректора ушверситету або Мшостерства освтти о
науки Укра!ни за умови надання згоди Нацоональним агентством з питань
запобогання корупцп . Порядок надання тако! згоди затверджено рошенням
Нацоонального агентства з питань запобогання корупцп вод 07 жовтня 2016
року№74.
6.

Про звольнення особи з посади проводного фаховця з питань

запобогання та виявлення корупцп ректор ушверситету письмово поводомляе
Нацоональне агентство з питань запобогання корупцо! протягом двох робочих
днов та забезпечуе неводкладне подання ново! кандидатури на вказану посаду.
7.

Г оловними завданнями проводного фаховця з питань запобогання

та виявлення корупцп е подготовка, забезпечення реалозацп та контроль за
здойсненням заходов щодо запобогання, протидп о виявлення корупцп в
уноверситету.
8.

Проводний фаховець з питань запобогання та виявлення корупцп

реалозуе сво! права о обов’язки безпосередньо. До виконання сво!х функцой
проводний фаховець з питань запобогання та виявлення корупцп може залучати
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(за згодою ректору) онших працовников ушверситету.
9.

Здшснення проводним фаховцем з питань запобогання та виявлення

корупцо! сво!х функцой в ушверситету е незалежним. Втручання в дояльность
проводного фаховця з питань запобогання та виявлення корупцо! з боку
працовников, ректору, долових партнеров уноверситету, а також онших особ
забороняеться.
Забороняеться покладення на проводного фаховця з питань запобогання та
виявлення корупцо! обов'язков, що не належать або виходять межо його
повноважень, визначених Законом о Антикорупцшною програмою, чи
обмежують, виконання ним повноважень.
Ректор ушверситету зобов’язан;
1)

забезпечити

проводному

фаховцю з питань запобогання та

виявлення корупцо! належно матероально та оргашзацшш умови працо;
2)

сприяти виконанню проводним фаховцем з питань запобогання та

виявлення корупцо! функцой, передбачених Законом та Антикорупцшною
програмою:
3) оперативно реагувати на письмово та усно звернення, пропозицп та
рекомендацо! проводного фаховця з питань запобогання та виявлення корупцо! ,
надано ним в межах реалозацо! Антикорупцшно! програми:
4)

за шщоативи проводного фаховця з питань запобогання та

виявлення корупцо! надсилати запити до органов державно! влади, органов
мосцевого самоврядування, подприемств, установ та органозацой незалежно вод
форми власносто з метою отримання вод них водповодно! онформацо! та
матероалов, необходних для виконання покладених на проводного фаховця з
питань запобогання та виявлення корупцо! завдань.
Проводний фаховець з питань запобогання та виявлення корупцо! для
виконання покладених на нього завдань зобов'язаний:
1)

виконувати сво! функцо! об'ективно о неупереджено;

2)

органозовувати подготовку внутрошнох документов уноверситету з

питань формування та реалозацо! Антикорупцшно! програми;

16

3)
документи

розробляти о подавати на затвердження ректора
ушверситету

з

питань,

передбачених

внутри пт

Антикорупцшною

програмою;
4)

забезпечувати здшснення нагляду, контролю та мониторингу за

дотриманням

працовниками,

ректором

уноверситету

Закону

о

Антикорупцойно! програми;
5)

проводити оцонку результатов здшснення заходов, передбачених

Антикорупцойною програмою;
6)

забезпечувати

подготовку

звоту

про

стан

виконання

Антикорупцойно! програми;
7)

забезпечувати здшснення сшвпращ з особами, яко добросовосно

поводомляють про можливо факти порушення вимог Антикорупцшно!
програми, вчинення корупцшних або пов’язаних з корупцоею правопорушень;
8)

забезпечувати подготовку та подання ректору пропозицой щодо

плану проведення переворок дотримання вимог Антикорупцшно! програми;
9)

брати участь у проведенно переворок та внутрошнох розслодувань,

яко проводяться згодно з Антикорупцшною програмою;
10)

брати участь в проведенно пероодично! оцонки корупцшних

ризиков у дояльносто уноверситету;
11)

забезпечувати формування о ведення реестров:

1.

працовников уноверситету, притягнутих до водповодальносто за

порушення

вимог Антикорупцшно!

програми,

вчинення

корупцойного

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцоею;
2.

проведених

згодно

з

Антикорупцшною

програмою

антикорупцойних переворок;
3.

проведених згодно з Антикорупцшною програмою внутрошнох

розслодувань та переворок;
4.

поводомлень про конфлокт онтересов та про порушення вимог

Антикорупцшно! програми, вчинення корупцойного правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з корупцоею;
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12)

органозовувати о проводити антикорупцойну переворку долових

партнеров уноверситету;
13)

забезпечувати конфоденцшшсть шформацп та захист працовников,

яко поводомили про порушення вимог Антикорупцойно! програми, вчинення
корупцойного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцоею;
14)

надавати ректору , працовникам ушверситету

роз’яснення та

консультаций пов’язано оз застосуванням Антикорупцшно! програми;
15)

забезпечувати

онформування громадськосто

про

здшснюваш

уноверситетом заходи оз запобогання корупцп;
16)

брати участь у сшвпращ з органами державно! влади, органами

мосцевого самоврядування, оншими юридичними особами, неурядовими та
можнародними оргашзащями з питань запобогання корупцп;
17)

органозовувати проведення заходов з подвищення квалофокацп

працовников ушверситету з питань, пов’язаних оз запобоганням корупцп;
18)

брати участь у процедурах добору персоналу ушверситету;

19)

забезпечувати

взаемодою о координацою мож структурними

шдроздшами ушверситету щодо подготовки, забезпечення реалозацп та
контролю за здойсненням заходов щодо реалозацп Антикорупцшно! програми;
20)

здойснювати

оншо

обов'язки,

передбачено

Законом,

Антикорупцшною програмою, трудовим договором.
Проводний фаховець з питань запобогання та виявлення корупцп для
виконання покладених на нього завдань мае право:
1)

отримувати вод

працовников, ректору ушверситету письмово та

усно пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у
тому число под час проведення пероодично! оцонки корупцшних ризиков,
антикорупцойних

переворок

долових

партнеров,

переворок,

внутрошнох

розслодувань та експертизи);
2)
матероали

отримувати
(заворено

вод ш дроздш в

копо!

фонансових,

ушверситету
бухгалтерських

шформащю
та

та

юридичних

документов, внутрошню службову кореспонденцою) стосовно дояльносто
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ушверситету, у тому число документи, яко стосуються проведення (або часто)
закуповель товаров, робот або послуг, у конкурсах тощо.
3)

У разо необходносто проводному фаховцю з питань запобогання та

виявлення корупцо! надаеться доступ до оригоналов документов, копо! яких
йому були передано. У випадках недоцольносто виготовлення значно! колькосто
копой документов проводному фаховцю з питань запобогання та виявлення
корупцо! за наказом ректору

можуть передаватися оригонали водповодних

документов, яко подлягають поверненню ним протягом 5 робочих днов з дати
завершення проведення ним заходу, для якого вони потребувалися;
4)

отримувати

проекти

фонансових,

оргашзацшно-розпорядчих

документов, договоров для проведення !х переворки на предмет наявносто
корупцшних ризиков;
5)

отримувати доступ до

складських примощень, виробничих

примощень уноверситету , проведення в них контрольних заходов;
6)

отримувати доступ до наявних в ушверситету електронних

засобов зберогання о обробки даних та у разо необходносто вимагати
оформлення водповодних даних на засводченому паперовому носи;
7)

залучати до виконання сво!х функцой за згодою ректору,

працовников уноверситету;
8)

шщоювати направлення запитов до органов державно! влади,

органов мосцевого самоврядування, подприемств, установ, оргашзацш всох
форм власносто для отримання вод них шформацп та матероалов, пов’язаних з
дояльностю уноверситету;
9)

шщоювати

питання

про

притягнення

працовников,

до

водповодальносто, у тому число звольнення оз займаних посад водповодно до
законодавства;
10)

звертатися до ректору з питань реалозацо! сво!х повноважень т а

виконання обов’язков згодно з положеннями Антикорупцшно! програми;
11)

здойснювати оншо права, передбачено Законом, Антикорупцшною

програмою, трудовим договором то посадовою шструкщею.
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VII.

Порядок звггування проводного фа\1вця з питань запобiгання
та виявлення корупцп

1.

Проводний фаховець з питань запобогання та виявлення корупцо!

не родше нож один раз на рок

, готуе звот про результати виконання

Антикорупцшно! програми (дало — Звот),
2.

Звот повинен включати шформащю щодо:

1)

стану

виконання

заходов,

визначених

Антикорупцшною

програмою;
2)

результатов впровадження заходов, визначених Антикорупцойною

програмою;
3)

виявлених порушень вимог Закону, Антикорупцшно! програми та

заходов, вжитих для усунення таких порушень;
4)

колькосто та результатов проведених переворок та внутрошнох

розслодувань;
5)

фактов

перешкоджання

належному

виконанню проводним

фаховцем з питань запобогання та виявлення корупцо! сво!х функцой,
встановлення для нього необгрунтованих обмежень, випадков втручання у
його дояльность з боку третох особ;
6)

наявних пропозицой о рекомендацой.

3.

У

обговорюеться

разо

необходносто

змост

наданого

Звоту додатково

проводним фаховцем з питань запобогання та виявлення

корупцо! з ректором уноверситету.
4.

Загально

результати

виконання

Антикорупцойно! програми,

зазначено у подпунктах 1,2 пункту 2 цього роздолу Антикорупцшно! програми,
розмощуються у загальному водкритому доступо у паперовой або електронной
формо, а також на веб-сайто уноверситету.
VIII.

Порядок здшснення нагляду, контролю за дотриманням

Антикорупцiйноl програми, а також оцшки результатш здшснення
передбачених нею заходiв
1.

Проводний фаховець з питань запобогання та виявлення корупцо!
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здшснюе нагляд о постойний контроль за дотриманням працовниками
уноверситету Антикорупцойно! програми.
2.

Нагляд о контроль за дотриманням Антикорупцшно! програми

здойснюються

проводним фаховцем з питань запобогання та виявлення

корупцо! у таких формах:
1)

розгляд о реагування на поводомлення про порушення вимог

Антикорупцшно!

програми,

вчинення

корупцшних

або

пов’язаних

з

корупцоею правопорушень;
2)

здшснення планових та позапланових переворок дояльносто

працовников ушверситету

щодо виконання (реалозацн) Антикорупцшно!

програми;
3)

проведення експертизи оргашзацшно-розпорядчих, юридичних,

виробничих та фонансових документов, а також !х проектов.
3.

Якщо под час здшснення нагляду або контролю за дотриманням

Антикорупцшно! програми проводний фаховець з питань запобогання та
виявлення корупцо! виявить ознаки порушення Антикорупцойно! програми
або

ознаки

вчинення

корупцойного

правопорушення, вон оноцоюе перед

або

пов'язаного

ректором

,з

уноверситету

корупцоею
питання

проведення внутрошнього розслодування у порядку, передбаченому роздолом
XV Антикорупцшно! програми.
4.

Проводний фаховець з питань запобогання та виявлення корупцо!

забезпечуе оргашзащю здшснення оцонки результатов впровадження заходов,
передбачених Антикорупцшною програмою.
Для здшснення оцонки проводний фаховець з питань запобогання та
виявлення корупцо!

мае право отримувати у письмовой формо водповодну

шформащю вод працовников ушверситету про результати реалозацн водповодних заходов.
Результати оцонки узагальнюються проводним фаховцем з питань
запобогання та виявлення корупцп у письмовому з в т , який вон складае не
родше нож раз на шость мосяцов о передае ректору. Оцонка проводиться за
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критероями, визначеними проводним фаховцем з питань запобогання та
виявлення корупцо!.
IX.

Умови конфщенцшносл шформування проводного фах1вця з

питань запобiгання та виявлення корупцп пращвниками про факти
порушень антикорупцшних вимог
1.

Працовникам ушверситету

гарантуеться конфоденцшнють !х

поводомлень , ректору ушверситету або проводному фаховцю з питань
запобогання

та

Антикорупцшно!

виявлення
програми,

корупцо!

про

корупцшних

виявлено
чи

ознаки

пов'язаних

з

порушень
корупцоею

правопорушень в дояльносто онших працовников уноверситету та поводомлень
про факти подбурення працовников ушверситету до вчинення корупцшних чи
пов’язаних з корупцоею правопорушень.
2.
програми,

Поводомлення про виявлено ознаки порушень Антикорупцойно!
а також

ушверситету

поводомлення про

факти

подбурення працовников

до вчинення корупцшних чи пов’язаних з корупцоею

правопорушень можуть бути здшснеш в усной чи письмовой формо, за
допомогою каналов зв’язку, визначених у Антикорупцшнш

програмо.

Поводомлення також можуть здойснюватися працовниками та посадовими
особами долових партнеров ушверситету.
Ректор ушверситету

забезпечуе цолодобову роботу вказаних каналов

зв’язку та !хной захист вод зовношнього втручання о витоку шформацп.
3.

Подання заводомо неправдивих поводомлень не допускаеться.

4.

Поводомлення працовников ушверситету

про виявлення ознак

вчинення корупцшних чи пов’язаних з корупцоею правопорушень можуть
бути анономними.
Анономне поводомлення про виявлення ознак вчинення корупцойних чи
пов’язаних з корупцоею правопорушень може бути розглянуто лише у
випадку, коли наведена у ньому онформацоя стосуеться конкретного
працовника ушверситету

або долових партнеров ушверситету та мостить

фактично дано, яко можуть бути переворено.
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5.

Переворку шформацп, викладено! в поводомленно, здшснюе

проводний фаховець з питань запобогання та виявлення корупцо! , а якщо поводомлення стосуеться дой самого проводного фаховця з питань запобогання та
виявлення корупцп — працовник, визначений ректором ушверситету.
6.

Будь-яко дано, що дають можливость одентифокувати особу, яка

поводомила проводного фаховця з питань запобогання та виявлення корупцп
про факти подбурення до вчинення корупцойного або пов’язаного з корупцоею
правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупцойно!
програми, вчинення працовниками чи оншими особами корупцшних або
пов’язаних з корупцоею правопорушень, належать

до

конфоденцойно!

шформацп та охороняються згодно з законом.
Проводний фаховець з питань запобогання та виявлення корупцп та особи,
залучено ним до переворки викладено! у поводомленно шформацп, не в право и
розголошувати.
X.

Процедури захисту пращвниюв, якi повщомили шформацш

про корупцiйне або пов’язане з корупцieю правопорушення
1.

Ректор ушверситету та проводний фаховець з питань запобогання

та виявлення корупцо! в межах сво!х повноважень забезпечують умови для
захисту особ, яко надають допомогу в запобоганно, виявленно та протидп
корупцо! в уноверситету.
2.

1нформацоя

про

працовника,

який

поводомив

про

ознаки

порушення вимог Антикорупцойно! програми, виявлення ознак корупцойного
або пов'язаного з корупцоею правопорушення (дало - викривач), не може бути
розголошена, кром випадков, встановлених законом.
3.

Викривача не може бути звольнено чи примушено до звольнення,

притягнуто до дисциплонарно! водповодальносто чи поддано з боку керовництва
штттим негативним заходам впливу ( переведення, атестацоя, змона умов працо,
водмова в призначенно на вищу посаду, скорочення зароботно! плати тощо) або
загрозо таких заходов впливу у зв'язку з поводомленням ним про порушення
вимог

антикорупцойного

законодавства

або

вимог

Антикорупцшно!
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програми.
4.

У разо витоку конфоденцойно! шформацп про викривача ректор

уноверситету, проводний фаховець з питань запобогання та виявлення корупцо!
за заявою такого працовника або за власною шщоативою повинен неводкладно
вжити всох заходов для уникнення настання негативних наслодков для
викривача, пов’язаних таким розголошенням.
5.

Заходи

для

захисту

викривача

визначаються

ректором

ушверситету спольно з проводним фаховцем з питань запобогання та виявлення
корупцо! о впроваджуються за умови письмово! згоди працовника.
XI.

Врегулювання конфлжту iнтересiв в дiяльностi прац1вник1в
ушверситету

1.

Працовники ушверситету зобов’язано не позноше наступного

робочого дня з дати, коли дозналися чи повинно були дознатися про наявность у
них реального чи потенцойного конфлокту онтересов, письмово поводомляти
про це свого безпосереднього керовника, не вчиняти дой не приймати рошень в
умовах реального конфлокту онтересов та вжити заходов щодо врегулювання
реального або потенцойного конфлокту онтересов.
У разо виникнення реального або потенцойного конфлокту онтересов у
ректора уноверситету вон письмово поводомляе про це проводного фаховця з
питань запобогання та виявлення корупцо! та Мшостерство освоти о науки
Укра!ни.
У разо виникнення реального або потенцойного конфлокту онтересов у
проводного фаховця з питань запобогання та виявлення корупцо! вон письмово
поводомляе про це ректора ушверситету.
2.

Безпосередной керовник особи протягом двох робочих днов посля

отримання поводомлення про наявность у подлегло! йому особи реального чи
потенцойного конфлокту онтересов приймае рошення про способ врегулювання
конфлокту онтересов, про що поводомляе працовника.
Безпосередной керовник, якому стало водомо про конфлокт онтересов у
подлеглого йому працовника, зобов’язаний вжити передбачених законом
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заходов для запобогання та врегулювання конфлокту онтересов (у тому число у
разо самостойного виявлення наявного конфлокту онтересов у подлегло! йому
особи без здойснення нею водповодного поводомлення).
3.

Врегулювання конфлокту онтересов здойснюеться за допомогою

одного з нижченаведених заходов:
1)

усунення працовника вод виконання завдання, вчинення дой,

прийняття рошення чи участо його прийнятто;
2)

встановлення додаткового контролю за виконанням працовником

водповодного завдання, вчиненням ним певних дой чи прийняття рошень;
3)

обмеження у доступо працовника до певно! онформацо!;

4)

перегляду обсягу функцоональних обов’язков працовника;

5)

переведення працовника на оншу посаду:

6)

звольнення працовника.

Порядок застосування заходов врегулювання конфлокту штересов та його
особливосто для розних категорой працовников уноверситету встановлюються
проводним фаховцем з питань запобогання та виявлення корупцп.
4.

Рошення про врегулювання конфлокту онтересов у дояльносто

ректору ушверситету приймаеться Моностерством освоти о науки Укра!ни.
5.

Працовники ушверситету можуть самостойно вжити заходов щодо

врегулювання

конфлокту

онтересов

шляхом

позбавлення

водповодного

приватного онтересу з наданням подтвердних документов безпосередньому
керовнику та проводному фаховцю з питань запобогання та виявлення корупцо!.
Позбавлення приватного онтересу мае виключати будь-яку можливость його
приховування.
XII.

Порядок надання пращвникам роз’яснень та консультац1й

пров 1дним фахшцем з питань запоб 1гання та виявлення корупцп
1.

При наявносто питань щодо тлумачення окремих положень

Антикорупцойно! програми , ректор, працовники уноверситету можуть
звернутися до проводного фаховця з питань запобогання та виявлення корупцо!
за отриманням усного чи письмового роз’яснення.
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2.

Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультацо!

викладаеться безпосередньо проводному фаховцю з питань запобогання та
виявлення корупцо! (у визначено проводним фаховцем з питань запобогання та
виявлення корупцо! дно та години особистого прийому) або шляхом
направлення на його ом’я службово! записки чи надослання на його електронну
адресу письмового звернення у довольной формо.
3.

Проводний фаховець з питань запобогання та виявлення корупцо!

надае усне роз'яснення под час особистого прийому або у письмовой формо —
не позноше нож протягом 10 робочих днов з дня отримання запиту.
Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не
больше нож на 20 робочих днов , про що письмово онформуе особу, яка
звернулась за роз’ясненням.
4.

Якщо подчас надання роз’яснення проводний фаховець з питань

запобогання

та

виявлення

Антикорупцшно!

програми

корупцо!
або

виявить

ознаки

вчинення

ознаки

порушення

корупцойного

або

пов’язаного з корупцоею правопорушення, вон шщоюе перед ректором
ушверситету питання проведення внутрошнього розслодування у порядку,
передбаченому роздолом XV Антикорупцшно! програми.
XIII.

Порядок проведення перюдичного п1двищення квал1ф1кацп

працшникш у сфер 1 запоб 1гання та виявлення корупцп в ушверситету
1.

Подвищення квалофокацо! працовников

ушверситету

у сферо

запобогання та виявлення корупцо! здойснюеться з метою надання базових
знань з питань антикорупцойного законодавства, подвищення ровня виконання
вимог Антикорупцшно! програми, формування антикорупцшно! культури, а
також виховання нетерпимосто до корупцо!.
2.

Подвищення

квалофокацп

здойснюеться

водповодно

до

затвердженого ректором ушверситету тематичного плану-графока на кожне
повроччя, який готуеться проводним фаховцем з питань запобогання та
виявлення корупцо!.
Подвищення квалофокацо! повинно передбачати як заходи для всох
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працовников ушверситету, так о окремо заходи для ректору ушверситету.
Тематика та форма заходов (семонари, лекцп, практикуми, тренонги,
вебонари тощо) оз подвищення квалофокацо! визначаються проводним фаховцем
з питань запобогання та виявлення корупцо! з урахуванням;
1)

пропозицой

ректору

ушверситету, керовников

структурних

ш дроздш в ушверситету;
2)

результатов

оцонки

впровадження заходов

Антикорупцойно!

програми;
3)

результатов пероодично! оцонки корупцшних ризиков у дояльносто

ушверситету;
4)

результатов внутрошнох розслодувань;

5)

звоту проводного фаховця з питань запобогання та виявлення

корупцо!.
3.

Витрати часу на подвищення квалофокацо! у сферо запобогання та

виявлення корупцо! складають не менше

3

водсотков

загального обсягу

робочого часу на повроччя.
4.

Облок проведених заходов оз подвищення квалофокацо! у сферо

запобогання та виявлення корупцо!, а також облок присутнох на заходах
здойснюеться проводним фаховцем з питань запобогання та виявлення корупцп.
XIV.

Застосування заход1в дисциплшарно '1 в1дпов1дальност1

до прац 1вник 1в, як 1 порушують положення Антикорупц 1ино 1
програми
1.

У разо наявносто шформацп, що сводчить про ознаки порушення

працовниками вимог Антикорупцшно! програми, здойснюються тако заходи;
2.

призначаеться у встановленому роздолом XV Антикорупцшно!

програми порядку внутри пне розслодування з метою подтвердження чи
спростування онформацо! про ймоворне порушення;
3.

за наявносто достатнох подстав за результатами внутрошнього

розслодування

ректор ушверситету накладае дисциплонарне стягнення

водповодно до закону.
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4.

Дисциплшарш стягнення накладаються ректором на працовников

ушверситету водповодно до норм законодавства про працю.
XV.
1)

У

Порядок проведення внутр1шшх розсл1дувань

разо

надходження

поводомлення

або

виявлення

ознак

порушення Антикорупцшно! програми працовником ушверситету або ознак
вчинення працовником ушверситету корупцшних або пов’язаних з корупцоею
правопорушень проводний фаховець з питань запобогання та виявлення
корупцо! поводомляе про це ректора уноверситету, який вживае заходов,
передбачених пунктом 2 цього роздолу.
У разо надходження поводомлення або виявлення ознак порушення вимог
Антикорупцшно! програми ректором ушверситету або ознак вчинення
корупцойного чи пов’язаного з корупцоею правопорушення проводний
фаховець з питань запобогання та виявлення корупцо! поводомляе про це
Мшостерства освоти о науки Укра!ни, яко вживають заходов, передбачених
пунктом 2 цього роздолу.
У разо надходження поводомлення або виявлення фактов про вчинення
проводним фаховцем з питань запобогання та виявлення корупцо! корупцойного
або

пов'язаного

Антикорупцойно!

з

корупцоею

програми

правопорушення,

ректор

уноверситету

порушення
поводомляе

вим ог

про

це

Моностерства освоти о науки Укра!ни о вживае заходов, передбачених пунктом
2 цього роздолу.
2)

За умов, передбачених пунктом

1 цього роздолу,

ректор

ушверситету зобов'язан вжити таких заходов:
1.

Протягом

10 днов

шщоювати проведення внутрошнього

розслодування з метою подтвердження чи спростування шформацп про
ймоворне порушення Антикорупцшно! програми або корупцойне чи пов’язане
3 корупцоею правопорушення;
2.

за

результатами

проведення

внутрошнього

розслодування

застосувати дисциплонарне стягнення до винних особ, якщо для цього е
подстави;
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3.

за результатами внутрошнього розслодування визначити способи

усунення причин о наслодков порушення, якщо таке мало мосце, а також
забезпечити заходи щодо запобогання таким ,доям у майбутньому;
4.

у разо виявлення ознак корупцойного або пов’язаного з корупцоею

правопорушення,

а вчинення якого

передбачено

адмоностративну або

кримональну водповодальность, негайно онформувати про це спецоально
уповноважених суб’ектов у сферо протидп корупцп.
5.

Внутрошне розслодування проводиться лише у випадках, коли

надана або виявлена шформащя стосуеться конкретних особ та мостить
фактично дано, яко можуть бути переворено.
Внутрошне

розслодування

призначаеться

ректором

ушверситету

о

здойснюеться комосоею. Порядок проведення внутрошнох розслодувань, яко
здойснюються водповодно до Антикорупцшно! програми, затверджуеться
ректором уноверситету.
До складу комосп обов’язково включаеться проводний фаховець з питань
запобогання та виявлення корупцо!, за винятком випадков, коли розслодування
призначаеться за наслодками виявлення фактов чи отримання шформацп про
вчинення проводним фаховцем з питань запобогання та виявлення корупцп
корупцойного або пов’язаного з корупцоею правопорушення, порушення
вимог Антикорупцойно! програми.
Строк проведення розслодування не повинен перевищувати 20 днов .
Матероали проведених внутрошнох розслодувань зберогаються в архово
проводного фаховця з питань запобогання та виявлення корупцп не менше 5
роков.
У разо якщо за результатами внутрошнього розслодування на проводного
фаховця

з

питань

запобогання

та

виявлення

корупцп

накладаеться

дисциплонарне стягнення, про це письмово поводомляеться Моностерство
освоти о науки Укра!ни у дводенний строк з дати його накладення.
XVI.
1.

Порядок внесення змш до Антикорупцшно '1 програми

Ректор

ушверситету

забезпечуе

оргашзащю

механозмов
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зворотного зв’язку а оншо внутри пт процеси, спрямовано на подтримку та
постойне вдосконалення Антикорупцшно! програми.
2.

Змост Антикорупцшно! програми може бути переглянутий за

результатами;
1)

звоту про оцонки корупцшних ризиков у дояльносто ушверситету;

2)

здшснення нагляду о контролю за дотриманням Антикорупцшно!

програми, а також оцонки результатов здшснення передбачених нею заходов;
3)

аналозу практики виконання проводним фаховцем з питань

запобогання та виявлення корупцп сво!х посадових обов’язков;
4)

проведення

проводним

виявлення

корупцо!

анкетування,

фаховцем

з

обговорення

питань
та

запобогання

та

консультацой оз

працовниками, ректором уноверситету, а також з доловими партнерами
ушверситету щодо удосконалення Антикорупцшно! програми.
3.

1шщатором внесення змон до Антикорупцшно! програми може

бути проводний фаховець з питань запобогання та виявлення корупцо!, ректор,
працовники ушверситету,
4.

Пропозицп щодо внесення змон до Антикорупцшно! програми

подаються проводному фаховцю з питань запобогання та виявлення корупцп,
який !х

вивчае та систематизуе. Раз на рок проводний фаховець з питань

запобогання та виявлення корупцо! надае ректору уноверситету узагальнення
пропозицой щодо внесення змон до Антикорупцшно! програми, яко надойшли,
та надае сво! рекомендацо! щодо !х врахування або водхилення.
5.

Ректор уноверситету, отримавши вод проводного фаховця з питань

запобогання та виявлення корупцп узагальнення пропозицой щодо внесення
змон до Антикорупцшно! програми, шщоюе проведення !х водкритого
обговорення трудовим колективом.
У випадках,

проводний фаховець з питань запобогання та виявлення

корупцо! наполягае на термоновому внесенно певних змон до Антикорупцойно!
програми, ректор уноверситету у найкоротший строк, але не позноше 10 днов з
дати надходження таких пропозицой, шщоюе проведення водповодного
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обговорення.
6.

У результата схвалення пропозишй

ушверситету

ректор

cboim

наказом

грудовим колективом

затверджуе

Анти кору шийноТ програми, яю е и невщ’емною частиною.

вцщовщш

змши
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Министерство образования и науки
Харьковский национальный технический университет сельского
хозяйства им. П.Василенко
ВЫПИСКА
из протокола № 2
конференции трудового коллектива
от 27 апреля 2017г.
Избрано делегатов - 123
Присутствовало - 116
Отсутствовало - 7
Приглашены : Нанка А.В. ректор университета
Даниленко Т.П. ~ гл. бухгалтер университета
11резидиум конференции:
Артемов Н.П.- председатель профкома делегат УНИ МСМ
Нанка А.В. - ректор университета
Лисиченко Н.Л. - 1-й проректор университета, делегат УНИ ЭКТ
Повестка дня
2. Об
утверждении
антикоррупционной
программы
Харьковского
национального
технического
университета
сельского
хозяйства
им. П. Василенко
СЛУШАЛИ: Об утверждении антикоррупционной программы
Харьковского
национального технического университета сельского
хозяйства им. П. Василенко
Бакаляр
Г.П. ведущий
специалист по вопросам
предотвращения и выявления коррупции(доклад прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ:
3. Утвердить
антикоррупционную
программу
университета.(текст
Программы прилагается).
4. Текст программы разместить на веб-сайте университета.

Председатель президиума конференции

Н.П. Артемов

Секретарь

Н.М. Волщукова
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MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ
ХАРКЮСЬКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ ТЕХН1ЧНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ
СШЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА IMEHI ПЕТРА ВАСИЛЕНКА
НАКАЗ

0 4.

!' ^

м.Харюв

р.

№Р)'0Ъ/4Ч4

Про затвердженнята введения в д1ю
Антикорупцшно! Програми
У вадповщносН до вимог закону Укра'ши «Про запобшання корупцп», ршення
Нащонального агентства з питань запобшання корупцп№75 вщ 02.03.2017року
«Про затвердження типовоУ Антикорупцшно'Г програми» , погодження конференщею
трудового колективу вщ 27.04.2017року, протокол № 2
НАКАЗУЮ:
Затвердити та ввести в дно Антикорупцшну програму ХНТУСГ.

Ректор

Зг'щно з орипналом

о .В. Нанка

KepiBHWвшдшу даловодстеа ХНТУСГ

В1зи:
Начальник юридичного вщцшу

А.М. Бережной

Провщний фах1вець з питань
запобшання та виявлення корупцп

Г.П. Бакаляр
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1нформац1я
Уповноважена особа з питань запоб1гання та виявлення
корупцп ХНТУСГ i/v\.n.Василенка - провщний фах1вець з питань
запобТання та виявлення корупцп - Бакаляр Геннадт Петрович
1) Номер телефону для здтснення повщомлень 717-42-60.
2) Адрес електронноТ пошти для здтснення пов|'домлень
info(a) khntusR.com.ua

3) Години прийому провщного фах1вця з питань запобТання
та виявлення корупpiV :
В1второк з 9.00 до 12.00.
Четвер

з 13.00 до

16.00.

