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виз11 аче 1111я упо 1н ІО1 \~1жс11 ої осо6 11 1 1•1· 1·;111 1, ·.т побігання та виявлення корупції», 
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1101\J -Ol ). 

Ректор М.З. Згуровський 



Проек 1н казу внос11ть: 
Керую справами 

-------- Я. 10. Цимбалс11ко 

Перший проректор 

ІОриско 11 с:1л ьт 

Надруковано в 1 примірнику 
На 1 аркуші 

Друкувала - Войтович Л.13 . 

тел. 406-83-40 

10.l. Якименко 

С 1 1 1 1 СОІ\' \)" JС ІІ J ІІ\І,: 

За в ; -.· н і 11 а 11 , ,1 11: і 1'0 11 ії: 

І . І(ср: ,\1•1 11і і с1 1 1 . 11.~1.\ 1 11 - 1; 
Е.1 1 с 1, 1 110 11 11;1 1 ,0 1 1ін : 

І J> C() 



Додаток№ 1 

до наказу № ___ від« __ » ___ 20 __ р. 

ПОЛО)КЕННЯ 

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції 

в Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут» 

Київ-2015 



1. Уповноважена особз 3 1і1пш11, запобі:·:11111я та пияп:тсння корупції (далі -
Уповноважена особа) приз1ш 1 1~1ст1,с.н наказоl\1 ректора І т~щіонального технічного 
університету України «Київськ11іІ політсх11іч1111Іі і11ст11тут (І{алі -Університет). 

2. У цьому Положенні тсрl\rіни вживают1,ся у зш1чсн11і, наведеному в Законі 
України "Про запобігання кору111tії''. 

З. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, а також указа(\ІІІ Прсз11.~с11та Укр~lЇ1m і настановами Верховної 

Ради України, актами Кабінету Міністрів 'України, l\1іж11ародними договорами 

України, цим Положенням, ішш1l\ІИ актаl\ш зако110давства. 

Уповноважена особа підзвітна ректору та підзвітна і підконтрольна 

керівникові уповноваженого підрозділу (у11ошю1ш1кс11іІ1 особі) Міністерства 

освіти і науки У країни. 

4. Основними завдаш1яі\111 У11ошюважс11ої осо611 с: 

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заход1в щодо 

запобігання корупції; 

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання 
вимог антикорупційного зако1юдавства; 

З) участь в інформацій110:\1у та науково-/tосліщюl\rу забезпеченні здійснення 

заходів щодо запобігання та вияш1с1111я корупції; 

4) проведення організаціl111ої та роз'яс111ова,,;1ь11ої роботи ~з запобігання, 

виявлення і протидії корупції; 

6) здійснення контролю за дотри:мшшям ІШl\ЮГ законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів; 

7) здійснення контролю за 1щтрш,1шшяl\1 шпикорупнііІного законодавства. 

5. Уповноважена особа відповідно до пок:1а;\с11их на неї завдань: 

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним 

правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням; 

2) надає структурним підрозділам Університету, його окремим працівникам 
роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства; 

З) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його 

усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання 



конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних 
правопорушень ризики в діяльності посадових осіб Університету, вносить ректору 

пропозиції щодо усунення таких ризиків; 

4) надає допомогу в заповненні декларацій працівникам Університету; 

5) у разі ш1явлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних 
або пов' язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Університету, 

інформує в уст~lіі1..m;1еному порядку про такі факти ректора Університету, а також 

правоохоронні OlJ1·~t1ш від110відно до їх комнстснції; 

6) веде облік працівників Університету, притягнутих до відповідальності за 
вчинення кору1щ:::1шх правонорушснь; 

7) взаою, ~;,. з нідроздіJІа.мв з питань запобігання та виявлення корупц11 

державних ор1·а11ів, органів вшщн Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядуваш1;,і, ;.;;t11рао1ств, уст~шоu та ор1·ш1ізацій, спеціально уповноваженими 

суб'єктами у t;ф1..' 1 _ і 11ротщ~їі кору1щії; 

8) розгш1;l~1с u .межах пошюважснь новідомлення щодо причетност1 

працівників )rнi;~---~j(.tlТcтy .1LO в 1 1ш1сш1я корунційних правопорушень; 

9) пoui,·Lc: :. :і1с у 1шс1):\ювіі1 фор1'1і Міністру освіти і науки України, 

Урядовому у11с:,::л~~1жсlІо.\1у ] 111пш1ь а~п11корупційної політики та спеціально 

уповноважсш::.: "" :;·скт~1\1 у сф..:рі 11рол::lії корупції про факти, що можуть 
• • ,, !"::' ' • 

свщчити про 1~ 1 ; •••• ~;1шr кс)ру11!l1ш111х аоо 1юu язаних з корупщєю правопорушень 

посадовими осо6~1:\ш У нівсрситету. 

6. Втруt1~1;;.: .. у ~іяш)11ісл, у1юшюш1жс1ю·і особи під час здійснення нею своїх 
повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов' язків, що не 
належать aGL) .,1 •. \.uдять за r-.1c~1\i її 1юш10важснь чи обмежують виконання 

покладених 11:: іі". ·~~ш,·щш>, заGоро11ж.:л,ся. 

1) отр1шу:.~tти від структурних 11ілрозділів Університету інформацію і 
матеріали, 11~u~ ... ,щі для ш1к011~шш1 11ок;щu.сш1х па неї завдань, а також в 

установлено:\1у 3Ш\ОІІО.\-І поря;tку і11форманію з обмеженим доступом або таку, що 
м1стить дер::,1:~:ш 1. • ~lС\ШШ tю; 

2) отр11.'.:~ :., .. іІ від 11ранів1111кін У11іВLї1с1-псту усні та письмові пояснення з 
питань, які ш: 1;.: "," ,, 1 ;) пі;1 1 :~1с 11 ро1~ 1~;.~с1шя службових розслідувань (перевірок); 

З) ініні11.<" .. :1 11срс,н гскто1")0.\1 У11інсрс1псту питання щодо надсилання 

запитів до щ.:µ~1~."."; ~~..;. ор1·~шів, ор1 ·а11 iu ш1а;L1 i Автономної Республіки Крим, органів 



місцевого самоврядування, 11 і;l11рно1стп, уст~111ов та орт·:~·: і·заній незалежно вщ 

форми власності з метою отр11:\ta1111я від них ві,rщовіщюї і 11 ~;, ормації та матеріалів, 
необхідних для виконання покшщсних на уповноважену особу завдань. 

8. Уповноважена особа може залучатнся ло проведення внутр1шнього 

аудиту Університету в частиш дотри:'.1юшя вн~11,)г антикорупційного 

законодавства. 

9. Уповноважена особа 11риз11ачасться рскто;"'п'-! Університету за 

погодженням з керівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) 

Міністерства освіти і науки України. 

1 О.Ректор Університету, сприяє створенню у.мов для виконання на 

належному рівні Уповноваженою особою покладених на неї 3авдань. 

11. Координація, затвердження планів роботи та l\tстодичне забезпечення 
діяльності Уповноваженої особи здійснюється Урядовим у110вноваженим з питань 

антикорупційної політики. 


