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Про заходи запобйання
та протиди корупцй

На виконання Закошв Укра'ши «Про запобйання корупцй», «Про засади державно!
антикоруицшно! политики в Украий (Антикорупщйна стратепя) на 2014-2017 роки»,
постанов Кабшету MimcTpiB Укра'ши вщ 04.09.2013 № 706 «Питания заиобнання та
виявлення корупцй», в1д 29.04.2015 р. № 265 «Про затвердження Державно! програми щодо
реал1зацй засад державно! антикорупцiй но! п ол и ж и в Украий (Антикоруицшно! стратеги)
на 2015-2017 роки», з метою неухильного виконання антикорупцшного законодавства,
створення ефективно! системи протиди корупцй в ушверситет1, забезпечення вщкритост! та
пошформованост! громадськоеп про здшснення заход1в щодо запобйаиия i протиди корупцй
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положения про KoMiciio з питаиь запобйання та виявлення корупцй в
Мар1упольському державному ушверситет1, План заходiв запобйання та протидй корупцй в
Мар1упольському державному университет! на 2015-2017 роки.
2. Кер1вникам Bcix структурних шдроздЫв забезпечити неухильне та своечасне
виконання Плану заход1в запобйання та протиди корупцй' в М ар iул ол ьс ькому державному
ушверситетп
3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на голову KoMicii з питань
запобйання та виявлення корупцй в ушверситет1 Трофименка М.В.
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ПОЛОЖЕНИЯ
про KoMiciio з питань запоб1гання та виявлення корупци в Мар!упольському
державному ушверситет1
KoMicin з питань запобиання та виявлення корупцп в Мар1упольському державному
ушверситет1 (дагн - KoMicifl) створюеться з метою попереднього розгляду питань, пов'язаних
з протщцею корушщ, шдготовки пропозицш для кер 1вництва ушверситету, що ноеять
рекомендацшний характер, а також для шдготовки пропозицш, спрямованих на шдвищення
ефективносй протиди корупци в ушвсрситстк
У цьому Положенш термши вживаються у значенш, наведеному в Закон! Украши «Про
запобшання корупцп».
Ком1с1я у евош д!яльност1 керуеться Конститущею та законами Украши, а також
указами Президента Укра'ши i постановами Верховно! Ради Украши, актами Кабшету
MiHicTpiB Украши, м1жнародними договорами Украши, цим Положениям, шшими актами
законодавства.
Г олова KoMicii' шдзв^иий i шдконтрольний ректору ушверситету.
Основними завданнями KoMicii' е:
- подготовка, забезпечення та контроль за здшсненням заходiв щодо запобиання
Kopynnii';

- надання методично! та консультацшно1 допомоги з питань дотримання вимог
антикорупцшного законодавства;
- участь в шформацшному та науково-дослщному забезпеченш здшснення заход 1в
щодо запобпання та виявлення Kopynnii', а також м1жнародному cniBpo6iTHnnTBi в
зазначенш сфер!;
- проведения оргашзацшноГ та роз’яснювально'1 роботи 1з запобпання, виявлення i
протиди корупцп;
- здшснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання
конфлпсту iHTepecie;
- здшснення контролю за дотриманням антикорупцшного законодавства.
КомЫя вцщовщно до покладених на не!' завдань:
- розробляе та проводить заходи щодо запобиання корупцшним правопорушенням, а
також здшснюе контроль за i'x проведениям;
- надае шшим структурним шдроздшам ушверситету та окремим пращвникам
роз’яснення щодо застосування антикорупцшного законодавства;
- вживае заход1в до виявлення конфлжту штереыв та сприяе його усуненню,
контролюе дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлпсту
iHTepecie, а також виявляе сприятлив1 для вчинення корупцшних правопорушень
ризики в д1яльност1 посадових i службових oci6 ушверситету, вносить i'x
кер1вникам пропозищ! щодо усунення таких ризиюв;
- надае допомогу в заповненш декларацш особи, уповноважено! на виконання
функцш держави або мюцевого самоврядування;
- у pa3i виявлення факпв, що можуть свщчити про вчинення корупцш них або
пов’язаних з корупщею правопорушень посадовими особами ушверситету,

шформуе в установленому порядку про таю факти ректора ушверситету, а також
правоохоронш органы вщповщно до ix компетенцп';
- веде облйс пращвниюв ушверситету, притягнутих до вщповщальносп за вчинення
корупцшних правопорушень;
- взаемод1е з пщроздшами з питань запобйання та виявлення корупцп державних
оргашв, орган1в влади Автономно! Республжи Крим, оргашв мюцевого
самоврядування, пщприемств, установ та оргашзацш, cnenianbHO уповноваженими
суб’ектами у сфер1 протиди корупцп;
- розглядае в межах повноважень повщомлення щодо причетноеп пращвниюв
ушверситету до вчинення корупцшних правопорушень;
- повщомляе у письмовш форм1 ректору ушверситету про факти, що можуть
свщчити про вчинення корупцшних або пов’язаних з корупщею правопорушень
посадовими особами ушверситету.
Втручання у дшльнють KoMicii' ушверситету и щ час здшснеиня нею cboix
повноважень, а також покладення на KoMiciio обов’язюв, що не належать або виходять за
меж1 и повноважень чи обмежують виконання покладених на не! завдань, забороняеться.
KoMicifl мае право:
- отримувати вщ структурних шдроздинв ушверситету шформащю i Marepiann,
необхщш для виконання покладених на не! завдань, а також в установленому
законом порядку шформащю з обмеженим доступом;
- отримувати вщ пращвниюв ушверситету усш та письмов! пояснения з питань, я id
виникають пщ час проведения службових розслщувань (перев1рок), а також щодо
виявлених лопчних та арифметичних иомилок у дскларащ’ях про майно, доходи,
витрати i зобов’язання фшансового характеру;
- зап и тувати ш ф о р м ащ ю , роз'ясн ен н я з питань, щ о н ад ш ш л и вщ посадових oci6
у ш вер си тету , п ращ вн и ю в уш верси тету та oci6, яю навчаю ться, i в pa3i нсобхщ ност1
зап рош увати п р ащ вн и ю в уш верси тету та oci6, щ о н авч аю ться н а засщ ан н я KOMicil;

- приймати рпиення за розглянутими питаниями, що входять до компетенцп KoMicii i
виходити i3 пропозищями та рекомендащями до кер1вництва ушверситету та
кер1вниюв структурних пщроздшв ушверситету;
- контролювати виконання прийнятих ректором piuieiib з питань протиди корупцп;
- виршувати питания оргашзаци д1яльност1 KoMicii;
- шщдавати перед ректором университету питания щодо надсилання запита до
державних оргашв, оргашв мюцевого самоврядування з метою отримання вщ них
вщповщно'! шформацп та MarepianiB, необхщних для виконання покладених на
K O M ic iio завдань.
Пращвники KOMici'i можуть залучатися до проведения внутрнпнього аудиту
ушверситету в частии1 дотримання вимог антикорупцшного законодавства.
KoMiciio ушверситету очолюе голова, який призначаеться та звшьняеться ректором
ушверситету за погодженням з Мшютерством освпи i науки Укра'ши.
Ректор ушверситету сирияе створенню умов для виконання на надежному piBHi
KoMiciera покладених на не! завдань.
KoMicifl самостшно визначае порядок свое! робота вщповщно до плану д1яльность
Основною формою роботи KoMicii е засщання, як! проводяться регулярно, не рщше
одного разу на квартал. За ршенням голови KOMici'i можуть ироводитися позачергши
засщання KoMicii.
Матер1али до засщання KoMicii' за два дш до дня засщання KoMicii готуються членами
KOMici'i.

Ршення KoMicii' пщписуе голова або особа, яка виконуе його обов’язки.
Кожне засщання KoMicii оформляеться протоколом засщання KoMicii', який пщписуе
голова KoMicii'.

До роботи KoMicii з правом дорадчого голосу можуть бути залучеш фа?авщ, експерти,
пращвники структурних тдроздЫ в, mini особи.
Змши та доповнення до цього Положения вносяться наказом ректора.

Г олова KoMicii'

М.В. Трофименко

Члени KoMicii:

Т.М. Трофименко
О.С. Степанченко

