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TIOJIOXEHHfl
rpo yrroBnoBalr(eHufi uiaposlir ra ynoBHoBalr(eHy oco6y s

rrHTaHb gano6iraHHq ra BrqBJreHHfl rcopynqii
1. 3ara"urni rloJror(eHHfl

L.L. VnonnoBalKeHufi ni4posAin 3 rruraHr gano6iraHHs ra BvrflBJIeHHt ropynqii
,,{epxaBHoro Bnrrloro HaBrr€ubHoro 3aKnaAy <<TepHonilrcrrufi Aep}KaB:rtuia

MeAu.{uufi yninepcrarer ivreHi I.fl,. fop6aveBcbKoro MO3 VxpaiHz> (aali
ynoBHosaxeHrafi niaposairr) yrBoproerbc.rr HaKa3oM peKropa ,{epxaBHofo BI4IrIoro

HaBrr€ubHoro 3aKnaAy <<Tepuouinrcrxufi gepxasHzfi MeAI{tIHuit yuiBepcrlrer iueni
I.fl. fop6a.reBcbKoro MO3 YrpaIHr{) (aani - yHinepcuret).

l.2.VnoeHoBa)KeHa oco6a 3 nlrraHb sauo6iraHHs ra BkrrBJIeHHt ropyuqii B

yninepcureri (aani - ynoBHoBalreHa oco6a) Bl43Haqaerbct HaKa3oM peKropa
yninepcrrrery.

1.3. y rlboMy llonoxeusi repuiuu BxtrrBarorbc,a y suauenni, HaBeAeHoMy B

3aroni YxpaiHH dlpo gauo6iraHH,rl ropyuqii>.
I.4.Vnonnonaxeuufi ni4pos4in, yrroBHoBa)KeHa oco6a y cnoifi girlruocri

Kepyrorbcfl Koucrnryuiero VxpaiHn ra 3aKoHaMrr VxpaiHu, a raKo)K yK[BaMI,I

flpeez4eHra Vxpainu i nocraHoBaMr.r Bepxonnoi Paln YrpaiHu, aKTaMI4 Ka6iHery
Minicrpin Yrpainu, ir,rixnapoAHr4Mrr AoroBopaMLI Vrpaiun, qIaM llonoxeHHtM,
inuuuu aKTaMr4 3aKoHo.{aBcrBa.

1.5. KepinHvx yrroBHoBax{eHoro ni4pos4iny (ynonuoBaxteHa oco6a)
yn i n ep c r4rery n ilg s ir yuir i nilxo Hrp onb :aufr p eKropy yHi n ep cl4rery.

2. 3ar,ilaHHfl ra Qynrcqii ynoBHoBall(eHoro uigposgi.rry
2 .1, O c uo su krvtr4 3 aBAaHHfl Mr.r yloBHo B alKeH oro ui4p os4iny e :

1) ni4roroBKa, ga6egnerreHHr ra KoHTpoJrb ga g.qificHeHHflM 3axolis qoAo
gano6iranHn xopynqii;

2) yagaHH,fl MeroAr.r.rHoi Ta KoHcynbrarlifiHoi AoloMorla 3 rII,ITaHb AorpIaMaHHfl,
Br4Mor aHTraKopynqifi Horo 3aKoHoAaBcrBa;

3) yuacru B iHsopnraqifiHovry ra HayKoBo-Aocni4novry sa6egue.reHHi

sAificHeHHtr saxoAis rrloAo gano6iraHnfl, Ta BIIxBJIeHHx ropynqii, a raKo)It
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nrixnapoAHoMy cninpo6irHlaqrei n 3a3Haqenifi cSepi;



4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із 

запобігання, виявлення і протидії корупції; 

5) сприяння проведенню перевірок щодо правильності, своєчасності 

оформлення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування посадовими особами університету; 

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів; 

7) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного 

законодавства. 

2.2. Уповноважений підрозділ відповідно до покладених на нього завдань: 

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним 

правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням; 

2) надає іншим структурним підрозділам університету та окремим 

працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства; 

3) вживає заходів щодо 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 і службових осіб університету, 

вносить ректору університету пропозиції щодо усунення таких ризиків; 

4) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення 

корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами 

університету, інформує в установленому порядку про такі факти ректора 

університету, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції; 

5) веде облік працівників університету, притягнутих до відповідальності 

за вчинення корупційних правопорушень; 

6) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, 

цравоохоронними органами; 

7) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності 

працівників університету до вчинення корупційних правопорушень; 

8) повідомляє у письмовій формі ректора університету про факти, що 

можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими 

особами університету. 

3. Права уповноваженого підрозділу 

3.1. Уповноважений підрозділ має право: 

1) отримувати від інших структурних підрозділів університету 

інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, 

а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом; 

2) отримувати від працівників університету усні та письмові пояснення з 

питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок); 

3) ініціювати перед ректором університету питання щодо надсилання 

запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від 

них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання 

покладених на уповноважений підрозділ завдань. 

3.2. Працівники уповноваженого підрозділу університету проводять або 



6epym yqacrb y npoBeAesni B ycraHoBJreHoMy ropflAKy cnyx6oBoro porcri4yBaHH.f,
(nepenipKl4) n yninepcl4Teri g ueroro Br{rBJreHHfl npurrr4H Ta yMoB, rr{o npra3Benr4 Ao
Br{HHeHH.s KopynuifiHoro [paBorropy[reHHfl a6o HeBr,rKoHaHH.fl Br4Mor
aHrr4Kopynqifi Horo 3aKoHoAaB crBa.

3.3. lIpaqinHI,IKI4 yrroBHoBoKeHofo ni4pos4iny yHinepcLrrery nia qac
npoBeAeHHt cnyx6oBnx poscni4yBaHb (nepenipoK) Marorb npaBo Ha
6esnepeluKoAHuir gocryn Ao npr4uiqeur i repr,rropifi yHinepcr{rery, AoKyMeHrie ra
uarepianin, Iqo crocyrcrbc,fl npeAMera cnyx{6osoro poacni4yBaHH,rr (uepenipKr{).

3 . 4. llp aqi n uu rI4 yrl o BHoB a)K eHo ro ni4p os4iry u oxyrb 3 €rrr yLrarr4c.fl Ao
rIpoBeAeHH.f, nnyrpiruHboro ay1trry yHinepcr{rery B rracrrrHi 4orpnMaHHfl Br4Mor
aHrr4 Kopyuuifi Horo 3 aKoHoAaBcrBa.

4. KepiB H rI K ytIoBH oBa?KeHoro nigpor4i"rry (ynonu oBalr(eHa oco6a)
4.1.YrtoBHoBa)Kevuit uigpos4in yninepcr4Tery orroJrroe fioro nepinnux, xrcuit

rlpl43Harlaerbcq Ha [ocary ta seirsHqerbcr 3 nocaAra peKTopoM yuinepcr{Tery.
4.2.Kepinru{K yroBHoBa)KeHofo nigpos4iny yniBepcnTery e yroBHoBDKeHoro

oco6oro 3 rII4raHr sano6iraHss ra BLrflBJreHHs Kopynqii n yHinepcureri.
5. BrpyrraHHfl y litulrHicrr yroBHoBa?KeHoro ni4por4i.rry

5.1. BrpyuaHHf, y 4ixnruicrn yroBHoBDKeHoro ui4pos4iny uig uac slificHeHH.f,
HHM csoix noBHoBa)KeHb, a raKo)K rroKnaAeHH,s Ha ynoBHosaxeHr,rfi ni4poe4in
o6on'.f,3KiB, IrIo He HaJIe)Karb a6o Br,rxo.u.grb 3a uexi fioro rIoBHoBa)KeHb rrkr

o6naeNyrorb BIaKo HaHH.s [oKnaAeHr{x Ha Hboro 3 aBAaHn, s a6opoHserbc.fl .

5.2. Per<rop yninepcnTery ctrpr{se crBopeHHro yMoB rnfl BrlKoHaHH.rr Ha
HaJIelKHoMy pinni yrIoBHoBa)KeHHnr ui4pos4ilovr rroKnaAeHrax Ha Hboro 3aBAaHb.

6. [purcinqeni uoloxeHHfl
6.1, faue lloloxeHHt ua6upae .ruHuocri 3 MoMeHTy fioro 3arBepglreHH,f,

peKropou yHinepcnrery.
6.2, By4r-mi :vtinu, AonoBHeHH.f, Ao rlbofo lloroxeHHr 3arBeppKyrorbcf

piruennsM peKTopa yninepcl4rery 3a rroroAxeuH,f,M 3 KepisnuxoM yrroBHoBaxreHoro
ni4pos4iny.

florogxeHo:

B . o. Har{arb :nkr:ra ropu1r4qHofo ni44iny H. Unin


