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І. Загальні положення 

 

1. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення корупції на Відділенні професійно- технічної освіти ПП 

«РЕГІОН ПІВДЕНЬ» (далі - Положення) визначає завдання, функції та 

права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції 

(далі - уповноважена особа). 

2. У цьому Положенні   терміни   вживаються   у   значенні,   

наведеному   в Законі України «Про запобігання корупції» (далі - Закон). 

3. Директор ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ» забезпечує гарантії незалежності 

уповноваженої особи від впливу чи втручання у її роботу. 

Уповноважена особа забезпечується окремим службовим приміщенням, 

матеріально - технічними засобами, необхідними для виконання 

покладених на неї завдань. 

4. 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, забороняються. 

У разі відсутності уповноваженої особи у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її 

обов’язки виконує інша особа (за її згодою), визначена Директором ПП 

«РЕГІОН ПІВДЕНЬ»  . 

5. Уповноважена особа у своїй діяльності керується   Конституцією та 

законами України, а також указами Президента України і постановами 

Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами, у тому числі Типовим положенням про 

уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 

виявлення корупції, затвердженим наказом Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 102/20 

Уповноважена особа підзвітна Директорові  ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ».  

6.  Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з 

обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових 

обов’язків, крім випадків, встановлених законом. 



 

II. Основні завдання, функції та права уповноваженої особи 

 

1. Основними завданнями уповноваженої особи є: 

1. розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо 

запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, 

пов’язаним з корупцією; 

2. організація  роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності ПП 

«РЕГІОН ПІВДЕНЬ»; 

3. надання консультаційної допомоги з питань додержання 

законодавства щодо запобігання корупції; 

4. здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його 

врегулюванню; 

5. перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій; 

6. здійснення контролю за дотриманням антикорупційного 

законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог 

Закону; 

2. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань: 

1. здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог 

Закону; 

2. організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності ПП 

«РЕГІОН ПІВДЕНЬ»; 

3. забезпечує підготовку антикорупційної програми ПП «РЕГІОН 

ПІВДЕНЬ», змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її 

виконання; 

4. здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду 

та оцінки виконання антикорупційної програми, а також подає 

пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми за 

результатами такого періодичного перегляду; 



5. надає викладачам, майстрам в/навчання та їх працівникам 

консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо 

запобігання корупції; 

6. вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його 

врегулюванню; 

7. здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, 

отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у 

терміни, передбачені Законом; 

8. інформує Директора ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ» та інші спеціально 

уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції про факти, що 

можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень та інших   порушень вимог Закону 

працівниками ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ»; 

9. організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке 

проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до 

вчинення корупційного 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 

Національного агентства; 

10. веде облік працівників ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ», притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або 

правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

      3. Уповноважена особа зобов'язана:  

1. Сумлінно виконувати покладені на неї обов'язки та завдання; постійно 

спрямовувати свою діяльність на забезпечення конституційних прав і 

свобод людини та удосконалення управлінської діяльності на основі 

конструктивного вирішення питань, що належать до її повноважень; 

2. Дотримуватись норм законодавства, відстоювати принципи 

верховенства права та законності в своїй діяльності;  

3. Запобігти діянням, що можуть зашкодити інтересам установи чи 

негативно вплинути на репутацію Університету;  



4. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;  

5. Дотримуватись правил етичної поведінки та високої культури 

спілкування. 

4. Уповноважена особа з метою виконання покладених на неї 

завдань має право: 

1) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються 

повідомлених викривачем фактів, у тому числі директора та 

заступників директора ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ»; 

2) отримувати від посадових осіб ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ» письмові 

пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення 

вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та 

інших передбачених вимог та обмежень; 

3) мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є ПП 

«РЕГІОН ПІВДЕНЬ», з урахуванням обмежень, встановлених законом; 

4) брати участь та проводити для працівників ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ» 

внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань 

запобігання і виявлення корупції; 

5) здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного 

законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог 

Закону. 

       5. Відповідальність  

1. Уповноважена особа несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне 

виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність, порушення норм 

етики та поведінки. 

III. П р и к і н ц е в і  п о л о ж е н н я  

1. Положення набуває чинності з моменту його підписання  

2. Положення підлягає оприлюднення на сайті ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ» 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1  

до наказу від «03» червня 2020 р. №6  

 

План заходів щодо запобігання та протидії корупції в  

ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ»на 2020-2022 роки 
 № 

з/п Зміст заходу Терміни виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. 

Здійснювати контроль за 

додержанням вимог законодавства 

України у сфері запобігання корупції Упродовж року 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції, 

юридичний 

відділу, заст.. 

директора, методист, 

 голови МК  

 

2. 

Взаємодіяти з підрозділами з питань 

запобігання та виявлення корупції 

державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями і 

спеціально уповноваженими 

суб’єктами у сфері протидії корупції Постійно 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

3. 

Проводити профілактично-

роз’яснювальну роботу з 

працівниками ПП «РЕГІОН 

ПІВДЕНЬ», спрямовану на 

формування сталого усвідомлення 

неприпустимості вчинення 

корупційних діянь та інших видів 

правопорушень Постійно 

Голови МК, керівники 

структурних 

підрозділів ), 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

4. 

Забезпечити невідкладний розгляд 

звернень підприємств, установ та 

організацій, органів місцевого 

самоврядування та фізичних осіб 

щодо фактів корупції Постійно 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції, 

заст.. директора, 

методист, 

 голови МК  

 

5. 

Застосовувати заходи щодо усунення 

наслідків корупційних діянь 

відповідно до законодавства у разі 

надходження інформації, отримання 

постанови суду про накладення 

адміністративного стягнення за 

вчинення корупційного діяння на 

працівника ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ» 

(підготовка розпорядчих документів, 

наказів щодо звільнення, проведення 

службового розслідування тощо) 

При надходженні 

інформації 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції, 

юридичний 

відділ, начальник 

відділу кадрів, голови 

МК, керівники 

структурних 

підрозділів  

6. 

1. Використовувати у роботі 

Методичні 

рекомендації щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

затверджені рішенням НАЗК від 17 Упродовж року 

Директор, заст.. 

директора, голови 

МК, керівники 

структурних 

підрозділів  



березня 2020 року № 102/20 

7. 

Вживати заходи щодо виявлення 

конфлікту інтересів та сприяння його 

усуненню, забезпечити контроль за 

дотриманням вимог законодавства 

щодо врегулювання конфлікту 

інтересів Постійно 

Начальник відділу 

кадрів, уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

виявлення корупції, 

юридичний 

відділ, голови 

МК,керівники 

структурних 

підрозділів  

8. 

При прийомі на роботу інформувати 

працівника про необхідність 

неухильного дотримання вимог 

антикорупційного законодавства 

України та неприпустимість вчинення 

корупційних діянь Постійно 

Начальник відділу 

кадрів 

9. 

Надавати консультації з питань 

застосування антикорупційного 

законодавства з метою запобігання та 

протидії корупції Директору, заст.. 

директора, головам МК, керівникам 

структурних підрозділів,  Упродовж року 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції, 

юридичний відділ 

10. 

Проводити анонімне опитування 

серед учнів щодо виявлення 

можливих фактів порушення 

антикорупційного законодавства Упродовж року 

Заст. директора з НМР, 

голови МК, керівники 

структурних 

підрозділів  

11. 

Забезпечення здійснення обліку 

працівників та учнів, які навчаються 

в ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ», 

притягнутих до відповідальності за 

вчинення корупційних 

правопорушень 

При надходженні 

інформації 

Начальник відділу 

кадрів, уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

12. 

Розробити та включати у контракти з 

педагогічними працівниками та інші 

нормативно-правові документи ПП 

«РЕГІОН ПІВДЕНЬ» відповідні 

положення щодо 

вимог  антикорупційного 

законодавства 

При укладенні контрактів 

та 

підготовки  нормативно-

правових документів 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення 

корупції,  юридичний 

відділ, 

начальник відділу 

кадрів, керівники 

структурних 

підрозділів  

13. 

Забезпечити висвітлення інформації 

щодо вимог антикорупційного 

законодавства на веб-сайті ПП 

«РЕГІОН ПІВДЕНЬ» у розділі 

«Антикорупційні заходи» Упродовж року 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції, 

відповідальний за сайт 

14. 

Інформувати працівників та учнів  ПП 

«РЕГІОН ПІВДЕНЬ про 

функціонування спеціальної 

телефонної лінії та електронної пошти 

з питань запобігання проявам 

корупції    

Голови МК, майстри 

в/навчання, керівники 

структурних 

підрозділів  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


