
СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖ УЮ  
Ректор ДВНЗ 
«Український державний 
х і м і ко - техн о л о гі ч н и й

Педагогічною радою 
В С І! «Дніпровський 
фаховий коледж інженерії 
та педагогіки ДВІ ІЗ 
« У к р аїн е ьк и й де р ж авн и й 
X і м і ко-технол ог і чний 
університет»
Протокол № 03 
від 20.12.2021 р.

Вченою радою 
ДВНЗ «Український 
державний хіміко-
технологічний
університет»

Протокол №  15 ( |  і  
від 23.12.2021 </£/ 2021 р.

К.М. Сухий

Положення 
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 

корупції у Відокремленому структурному підрозділі «Дніпровський 
фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого на-

1.1 Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 
корупції у Відокремленому структурному підрозділі «Дніпровський фаховий ко-

кий державний хіміко-технологічний університет» (далі - Положення) розроблено 
відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 
27 травня 2021 року № 277/21 «Про затвердження Тилового положення про упов
новажений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення ко
рупції».

Е2 Це І [сложения визначає завдання, функції та права уповноваженої особи 
з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважена особа) у В ідо
кремленому структурному підрозділі «Дніпровський фаховий коледж інженерії та 
педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український державний хі- 
міко- технологічний університет» (далі - коледж).

1.3 У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі 
України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року № 1700-VII (далі - Закон)

1.4 Уповноважена особа визначається шляхом покладення на одного з пра
цівників коледжу функцій уповноваженої особи, шляхом видання відповідного 
наказу. Визначення працівника коледжу уповноваженою особою не повинно при
зводити до реального чи потенційного конфлікту інтересів у зв ’язку з виконанням 
таким працівником повноважень уповноваженої особи.

Уповноважена особа утворюється як самостійний та функціонально незалеж
ний структурний підрозділ відповідно до частини першої статті 13-1 Закону.

університет»

1 Загальн і полож ення

іедж інженерії та педагогіки Державного в и то го  навчального закладу Українсь-



1.5 Директор коледжу забезпечує гарантії незалежності уповноваженої особи 
від впливу чи втручання у його (її) роботу.

Уповноважена особа забезпечується окремим службовим приміщенням, ма
теріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених па нього 
(неї) завдань.

1.6 Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення ним 
(нею) своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов'язків, 
що не належать або виходять за межі його (її) повноважень чи обмежують вико
нання покладених на нього (неї) завдань, забороняються,

У разі відсутності уповноваженої особи у зв ’язку з тимчасовою непрацездат
ністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов’язки виконує інша 
особа (за її згодою), визначена директором коледжу.

1.7 Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та зако
нами України, а також указами 1 [резидента України і постановами Верховної Ра
ди України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими 
актами, у тому числі цим Положенням.

1.8 Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обме
женим доступом, отриману у зв ’язку із виконанням службових обов’язків, крім 
випадків, встановлених законом.

2 О сновні завдан н я , ф ункції та  п рава  уп овноваж ен ої особи

2.1 Основними завданнями уповноваженої особи є:
- розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобі

гання корупційним правопоруш енням та правопорушенням, пов’язаним з коруп
цією;

- організація роботи з оцінки корупційпих ризиків у діяльності коледжу, під
готовки заходів щодо їх усунення, внесення директору коледжу відповідних про
позицій;

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання за
конодавства щодо запобігання корупції;

- здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегу
люванню, інформування директора коледжу та Національного агентства про ви
явлення конфлікт у інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

- у разі необхідності, перевірка факту подання суб’єктами декларування де
кларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи не
своєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону по
рядку;

- здійснення контролю за дотриманням антикорупціиного законодавства,
- здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону,
- інформування директора коледжу, Національного агентства, інших спеціа

льно уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених 
законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і проти
дії корупції.

2.2 Уповноважена особа відповідно до покладених на нього (неї) завдань;



- здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог 'Закону;
- розробляє проекти актів з питань запобігання та виявлення корупції в коле

джі;
- організовує роботу з оцінки корупційттих ризиків у діяльності коледжу, під

готовки заходів щодо їх усунення, вносить директору коледжу пропозиції щодо 
таких заходів;

- забезпечує підготовку антикорупційтюї програми коледжу, змін до неї, по
дання її на погодження та моніторинг її виконання;

- здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцін
ки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення 
змін до антикоруштійної програми за результатами такого періодичного перегля
ду;

- надає працівникам коледжу методичну та консультаційну допомогу з пи
тань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

- здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства,
- здійснює координацію діяльності підрозділів коледжу та посадових осіб з 

питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
- за результатами роботи за звітний рік надає до Національного агентства ін

формацію щодо своєї діяльності до 10 лютого року, наступного за звітним;
- у разі зміни структури, ш татної чисельності, контактних даних уповноваже

ної особи повідомляє про це Національне агентство протягом десяти робочих 
днів;

-що півроку надає Національному агентству інформацію щодо виконання 
заходів, передбачених антикорутщійною програмою;

- надає консультаційну допомогу в заповненні декларацій певним особам, 
які мають здійснювати декларування своєї діяльності та про отримання здобутків 
(а також з інших питань, що визначені чиним законодавством );

- проводить перевірку факту подання суб'єктами декларування, які працю
ють у коледжі (працювали або входять чи входили до складу утвореної у відпові
дному органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), від
повідно до частини перш ої статті 51-2 Закону декларацій та повідомляє Націона
льне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких деклара
цій у визначеному законодавством порядку;

- здійсню є моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили ко- 
рупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення до
тримання відповідним органом вимог частини перш ої статті 59 та частини другої 
статті 65-1 Закону;

- вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюван
ню, інформує директора коледжу та Національне агентство про виявлення конф
лікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

- організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти 
корунційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог 
Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформа
ції;



- співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій 
захисту, передбачених Законом;

- надає працівникам коледжу методичну та консультативну допомогу щодо 
здійснення повідомлення про можливі факти корупційиих або пов'язаних з кору
пцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить 
внутрішні навчання з цих питань;

- здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційиих або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих че
рез внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;

- інформує директора коледжу, Національне агентство, інших спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчи
ти про вчинення корупційиих або пов’язаних з корупцією правопорушень та ін
ших поруш ень вимог Закону працівниками коледжу;

- у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником ко
леджу корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з коруп
цією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єди
ного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо ре
зультатів розгляду відповідної справи судом;

- повідомляє у письмовій формі директора коледжу про вчинення корупцій- 
них правопоруш ень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших пору
шень вимог Закону працівниками коледжу з метою забезпечення дотримання від
повідальним суб’єктом вимог частин другої, четвертої та п ’ятої статті 65 -1 Зако
ну;

- інформує 1 іаціональне агентство у разі не направлення кадровою службою 
коледжу завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого доку
мента про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до ро
зпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про 
накладення) дисциплінарного стягнення па особу за вчинення корупційиих або 
пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного ре
єстру осіб, які вчинили коруиційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

- організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке прово
диться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційно- 
го або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в 
інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії 
корупції або приписом і Іаціонального агентства;

- веде облік працівників коледжу, притягнутих до відповідальності за вчи
нення корупційиих правопоруш ень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

- візує проекти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністратив
но-господарських питань, а також проекти наказів (розпоряджень) з кадрових пи
тань (особового складу) залежно від їх видів;

- шо півроку надає Національному агентству інформацію щодо діяльності 
уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та інформацію 
щодо уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

- уповноважена особа надсилає інформацію щодо діяльності уповноваженої 
особи до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,



інших державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію Укра
їни, обласних державних адмі н і страг.si й .

- взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) ін
ших відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально упо
вноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

- здійснює інші заходи щодо запобігання та виявлення корупції.
2.3 Уповноважена особа з метою виконання покладених па нього (неї) за

вдань має право:
- мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є коледж, з 

урахуванням обмежень, встановлених законом, робити чи отримувати їх копії;
- здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з до

триманням законодавства про захист персональних даних;
- витребувати, відповідно до пункту 1 частини другої статті 53-9 Закону, від 

інших структурних підрозділів коледжу документи, у тому числі ті, що містять 
інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи 
отримувати їх копії;

- викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідо
млених викривачем фактів, у тому числі директора, заступників директора коле
джу

- звертатися до Національного агентства щодо порушених нрав викривача, 
його близьких осіб;

- виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний 
розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод;

- отримувати від посадових та службових осіб коледжу письмові пояснення з 
приводу обставин, що можуть свідчити про поруш ення вимог Закону щодо запо
бігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та об
межень;

- брати участь та проводити для працівників коледжу внутрішні навчання, а 
також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;

- вносити керівнику відповідного органу (суб'єкту призначення) подання про 
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників коледжу, винних у 
порушенні Закону.

- надсилати за підписом уповноваженої особи запити до територіальних 
(міжрегіональних) органів, юридичних осіб, що належать до сфери управління ві
дповідного органу, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхід
них для виконання покладених на уповноважену особу завдань;

- виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебіч
ний розгляд повідомлень про вчинення корупційттих або пов'язаних з корупцією 
правопорушень та інших порушень вимог Закону, у тому числі повідомлень ви
кривачів, захист їхніх прав і свобод.

З П орядок  введення в дію

3.1 Це Положення вводиться в дію наказом ректора ДВІ 13 «Український 
державний хіміко-технологічний університет» після ухвалення педагогічною ра



дою коледжу та затвердження вченою радою ДВІ 13 «Український державний хі- 
міко-технологічний університет».

Положення може бути доповнено чи змінено наказом ректора ДВІ ІЗ «Украї
нський державний-хіміко-технологічний університет».




