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Про призначення Уповноваженого
з питань запобігання та виявлення корупції

Відповідно до ч.І, ч.2 ст.64 Закону України «Про запобігання корупції»
від 14.10.2014 р. № 1700, п.«в» ч.б Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності НАБУ та
НАЗК», з метою приведення локальних нормативно-правових актів у
відповідність до антикорупційного законодавства

НАКАЗУЮ :
1. Призначити особою, відповідальною за розроблення і впровадження
Антикорупційної програми (далі - Уповноважений) Лопоносову Н.П.,
начальника Центру внутрішнього аудиту.
2. Затвердити Положення про уповноваженого (додається).
3. Департаменту формування контингенту та рекламної діяльності
викласти Положення на офіційному сайті Університету.
4. Уповноваженому до 20 листопада 2019 року розробити
Антикорупційну програму.
5. Начальнику відділу організаційної роботи і контролю довести до
відома керівників структурних підрозділів Антикорупційну програму для
обговорення і пропозицій.
6. Контроль за виконанням даного наказу за&ишаю за собою.

Президент

П. М. Таланчук

Погоджено:
/

Начальник відділу по роботі з персоналом

Т.А. Гергель

Пре

СТВЕРДЖ УЮ
гету «Україна»

П.М. Таланчук
_ 20
року

ПОЛОЖЕННЯ
про особу, відповідальну.за реалізацію антикорупційної програми в Університеті
1. О ф бок^ відповідальною за реалізацію антикорупційної програми (далі Уповноважений) в Університеті є начальник Центру внутрішнього аудиту.
2. Уповноважений та члени комісії у своїй діяльності керуються Конституцією
та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної
Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами
України, цим Положенням, іншими актами законодавства. Уповноважений підзвітний
президенту Університету.
3. Основними завданнями Уповноваженого та членів комісії є:
• підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання
корупції;
• надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог
антикорупційного законодавства;
• участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та
виявлення корупції;
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• проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і
протидії корупції;
• проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру;
• здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання
конфлікту інтересів.
4. Уповноважений згідно з покладених на нього завдань:
• розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням,
а також здійснює контроль за їх проведенням;
• надає структурним підрозділам та їх окремим працівникам роз’яснення щодо
застосування антикорупційного законодавства;
• вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню,
контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту
інтересів;
• надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, виграти і зобов’язання
фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку
перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, а також здійснює
логічний та арифметичний контроль декларацій;
• у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок
невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для
подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;
• у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних
правопорушень посадовими особами Університету, а також ознак правопорушення

за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру, ставить до відома президента Університету;
• веде облік працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних
правопорушень;
• розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників
Університету до вчинення корупційних правопорушень;
• бере участь у засіданнях конкурсної комісії.
5. Втручання у діяльність Уповноваженого під час здійснення ним своїх
повноважень, а також покладення на нього обов’язків, що не належать або виходять за
межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань,
забороняється.
6. Уповноважений має право:
• отримувати від структурних підрозділів Університету інформацію і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
• вимагати від працівників усні та письмові пояснення з питань, які виникають під
час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених
логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру;
7. Уповноважений може залучатися до проведення:
• експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих
документів, що видаються Університетом, з метою виявлення причин, що
призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних із
корупцією правопорушень;
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• внутрішнього аудиту Університету в частині дотримання вимог антикорупційного
законодавства;
• службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що
призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог
антикорупційного законодавства.

У повноваженні!
(особа, відповідальна за реалізацію
антикорупційної програми)

Н.П. Лопоносова

