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1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у 

Миколаївському національному аграрному університеті та Технолого-економічному 

коледжі (далі - Положення) є нормативним документом, що встановлює порядок дій для 

забезпечення і контролю за здійсненням заходів щодо запобігання корупції у 

Миколаївському національному аграрному університеті та Технолого-економічному 

коледжі. 

Дане положення є обов'язковим до застосування всіма структурними підрозділами 

Миколаївського національного аграрного університету та Технолого-економічного 

коледжу (далі – Університет). 
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1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Дане Положення розроблене з урахуванням вимог таких нормативних документів: 

- Конституція України;  

- Закон України  «Про запобігання корупції»;  

- Інші Закони України, Укази Президента України, постанови Верховної Ради 

України, акти Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України та інші акти  

законодавства України; 

- ДСТУ ISO 9000-2015 «Системи менеджменту якості. Основні положення й 

словник»; 

- ДСТУ ISO 9001-2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги»; 

- ДСТУ ISO/TR 10013:2003 «Настанови з розроблення документації системи 

управління якістю»; 

- СО 1.002.02-02.2017 «Управління записами»; 

- СО 2.001.02-02.2017 «Інструкція з діловодства». 
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3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 
У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України 

“Про запобігання корупції”: 

близькі особи - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього 

Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 

падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра 

дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, 

прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, 

батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи 

піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта; 

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в 

якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на 

об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення 

дій під час виконання зазначених повноважень; 

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, 

зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено 

кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; 

корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, 

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою 

одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій 

статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей; 

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, 

які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав; 

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності 

підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань 
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прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних 

стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням; 

суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 

2, пункті 4 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати 

декларацію відповідно до цього Закону; 

члени сім’ї: 

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 

цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від 

спільного проживання із суб’єктом; 

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають 

взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього 

Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому 

числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі; 
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4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
4.1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  у 

Миколаївському національному аграрному університеті та Технолого-економічному 

коледжі (далі - Уповноважена особа) визначається наказом ректора Миколаївського 

національного аграрного університету за рекомендацією вченої ради університету. 

4.2. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та Законами 

України, а також Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням 

та іншими актами законодавства України. 

4.3. Уповноважена особа підзвітна ректору університету. 
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5. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ  

 

До основних завдань Уповноваженої особи відносяться: 

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання 

корупції; 

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства; 

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів 

щодо запобігання та виявлення корупції в університеті; 

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і 

протидії корупції в університеті; 

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність 

конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю; 

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання 

конфлікту інтересів. 
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6. ФУНКЦІЇ ТА ДІЇ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ 

НА НЕЇ ЗАВДАНЬ 

 

Функціями та діями Уповноваженої особи відповідно до покладених завдань є: 

1) розробка та проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, 

а також контроль за їх проведенням; 

2) надання іншим структурним підрозділам університету та їх окремим працівникам 

роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства; 

3) вживання заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, 

контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а 

також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в 

діяльності посадових і службових осіб університету, внесення їх керівникам пропозиції 

щодо усунення таких ризиків; 

4) надання допомоги у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру, проведення у встановленому законодавством порядку 

перевірки фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність 

конфлікту інтересів, а також здійснення логічного та арифметичного контролю декларацій; 

5) 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; 

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних 

правопорушень посадовими чи службовими особами університету, а також ознак 

правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти 

ректора, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції; 

7) облік працівників університету, притягнутих до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень; 

8) взаємодія 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; 

9) розгляд в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників 

університету до вчинення корупційних правопорушень. 
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7. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ 

 

Уповноважена  особа має право: 

1) отримувати від всіх структурних підрозділів університету інформацію і 

матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому 

законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну 

таємницю; 

2) отримувати від працівників університету 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; 

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 уповноважену особу 

завдань; 

4) брати участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування 

(перевірки) в університеті з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення 

корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства; 

5) на безперешкодний доступ під час проведення службових розслідувань 

(перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на 

безперешкодний доступ до приміщень і територій університету, документів та матеріалів, 

що стосуються предмета службового розслідування (перевірки). 
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8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

8.1. Уповноважена особа може залучатися до проведення: 

8.1.1. Експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих 

документів, що видаються в університеті з метою виявлення причин, що призводять чи 

можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень; 

8.1.2. Внутрішнього аудиту університету в частині дотримання вимог 

антикорупційного законодавства. 

8.2. Ректор університету сприяє створенню умов для виконання на належному рівні 

Уповноваженою відповідальною особою покладених на неї завдань. 

8.3. Втручання у діяльність Уповноваженої особи під час здійснення нею своїх 

повноважень, а також покладення на Уповноважену особу обов’язків, що не належать або 

виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, 

забороняється. 
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