
мін1стЕрство осв1ти I нАуки укрА.I.ни

нАц1онАльний ун1вЕрситЕт
хАрчових тЕхнолог1й

нАкАз
"l!і::  г_Vі___wщ      _э_ю2щр.        м.тк:]кв

Про порядок роботи уповноважено.і. особи з питань
запобiгання та виявлення корупцi.і. пiд час вступно.і. кампанi.і. 2022

№_/9

З    метою    мiнiмiзацi.і.   ймовiрностi   настання    ризиків,    порушення    принципів

::::;:е::О::]щ::до:::тиВ,СТкУеЕ;О:ч:%:П::;:'и:::ОП#сетНоНюЯсПтОаРт:Г::ГЯзаПкРоанВуа#:]if:Т:tВп;:
запобiгання    корупцi.і.»,    Типовим    положенням    про         уповноважений    пiдроздiл
(уповноважену особу) з питань запобiгання та виявлення корупцi.і. вiд 27.05.2021  року №
277/21,  заресстрованого  в  мiнiстерствi  юстицi.і.  Укра.і.ни     14.07.2021   р.  за  №  914/36536,
листа  Мiнiстерства  освiти  i  науки  Укра.і.ни  №  1/6298-22  вiд  10.06.2022  р.  «Про  вступну
кампанiю 2022» ,

нАкАзую:

1.            Затвердити  Порядок роботи  уповноважено.і. особи  з  питань  запобiгання  та
виявлення корупцi.і. Нацiонального унiверситету харчових технологiй, що додасться.

2.            Секратарiату  Приймально.і.  комiсi.і.,  членам  вiдбiркових,  екзаменацiйних  та
апеляцiйних  комiсiй  забезпечити  вiдкритiсть та  прозорiсть  пiд  час  проведення  вступно.і.
кампанi.і..

3.           У разi виявлення корупцiйного правопорушення чи надходження iнформацi.і.
про вчинення такого правопорушення пiд час вступно.і. кампанi.і. працiвники  Унiверситету
зобов'язанi повiдомити ректора або уповноважену особу з питань запобiгання та протидi.і.
корупцi.і. про виявлення такого правопорушення.

4.            Уповноваженiй    особi    з    питань    запобiгання    та    виявлення    корупцi.і.
Негодi О. А. забезпечувати умови для повiдомлення про можливi факти корупцiйних або
пов'язаних з корупцi€ю правопорушень, захист прав викривачiв.

5.           Членам  Приймально.і.  комiсi.і.  неухильно  забезпечувати  умови  щодо  щодо
запобiгання корупцiйних правопорушень, повiдомлень про .і.х вчинення.

6.            Вiдповiдальному секретарю  Приймально.і. комiсi.і. Серпученку  В.  Г.  довести
даний наказ до вiдома членiв Приймально.і. комiсi.і..

7.            Начальнику вiддiлу документального забезпечення Саверськiй С. Г. довести
даний наказ до вiдома керiвникiв структурних пiдроздiлiв.

8.           Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Т.в.о. ректора- Володимир ЯРОВИй



м1н1стЕрство осв1ти I нАуки укрАЁни
НАЦ1ОНАЛЬНИй УН1ВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГ1й

зАтвЕрджую :

`-.,.._`.`,-+--,.---;.,.i

порядок
роБоти уповновАжЕно.1. осоБи з питАнь зАпоБ1гАння тА виявлЕння

КОРУПЦ1.1. П1д ЧАС ВСТУПНО.1. КАМПАН1.1. 2022 РОКУ

Ки.і.в 2022



1. ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Порядок визнача€ завдання, функцi.і. та права Уповноважено.і. особи з питань

запобiгання та виявлення корупцi.і. Нацiонального унiверситету харчових технологiй (далi
-Уповноважена) щодо впровадження i забезпечення дотримання принципiв прозоростi та

доброчесностi пiд час реалiзацi.і. вступно.і. кампанi.і. у 2022 роцi (далi - вступна кампанiя), а

також   перелiк   заходiв   мiнiмiзацi.і.   корупцiйних   ризикiв   та   механiзмiв   контролю   за

дотриманням антикорупцiйного законодавства пiд час здiйснення вступно.і. кампанi.і. 2022

року.

1.2.   Уповноважена   €   самостiйною   i   незалежною   у   реалiзацi.і.  визначених   цим

Порядком завдань пiд час вступно.і. кампанi.і..

1.3.   Уповноважена   особа   пiдзвiтна   та   пiдконтрольна   безпосередньо   ректору

Унiверситету.

1.4.  Цей  Порядок  розроблено  на  пiдставi  Методичних  рекомендацiй  з  виконання

завдань  уповноваженим  пiдроздiтюм  (уповноваженою  особою)  з  питань  запобiгання  та
виявлення корупцi.і. пiд час вступно.і. кампанi.і. в умовах во€нного стану та Рекомендованого

Порядку роботи уповноваженого пiдроздiлу (уповноважено.і. особи) з питань запобiгання

та виявлення корупцi.і. пiд час вступно.і. кампанi.і. у 2022 роцi, розроблених Нацiональним

агентством з питань запобiгання корупцi.і..

2. ЗАВдАННЯ УПОВНОВАЖЕНО1. ОСОБИ П1д ЧАС ВСТУПНО1. КАМПАН11.
2.1. Завданнями Уповноважено.і. пiд час вступно.і. кампанi.і. €:

2.1.1 монiторинг дотримання прав вступникiв при реалiзацi.і. права на освiту;

2.1.2. реалiзацiя принципiв прозоростi та доброчесностi пiд час вступно.і. кампанi.і.;

2.1.3.  контроль  за  дотриманням  антикорупцiйного  законодавства  пiд  час  вступно.і.

кампаніі;

2.1.4.   здiйснення   внутрiшнього   монiторингу   дiяльностi   Унiверситету   пiд   час

вступно.і.кампанi.і.;

2.1.5. органiзацiя роботи каналiв для отримання повiдомлень про порушення вимог

законодавства пiд час вступно.і. кампанi.і.;

2.1.6.   органiзацiя   та  здiйснення   координацi.і.  наповнення   вебсайту   Унiверситету

iнформацiсю  про  права  вступникiв,  процедури  поточно.і.  вступно.і.  кампанi.і.,  порядок

оскарження дiй, вiдповiдальнiсть за порушення вимог антикорупцiйного законодавства;

2.1.7.  надання  методично.і.  та  консультацiйно.і. допомоги,  в  тому  числi  проведення

навчань з питань запобiгання та виявлення корупцi.і.;



2.1.8.     розгляд     повiдомлень     про    корупцiйнi     або     пов'язанi    з     корупці€ю

правопорушення;
2.1.9. забезпечення захисту прав викривачiв;

2.1.10. забезпечення вимог щодо прозоростi та доступу до публiчно.і. iнформацi.і..

3. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОЁ П1д ЧАС ВСТУПНО.1. КАМПАН11.
3.1. З метою ефективного виконання завдань, Уповноважена ма€ право:

3.1.1   доступу  до  документiв  та  iнформацi.і.,  що  стосуються  роботи  приймально.і.

КОМ1С11;

3.1.2  доступу  до  матерiалiв  вступних  випробувань  (творчi  конкурси,  мотивацiйнi

листи, результати iндивiдуальних спiвбесiд);

3.1.3   доступу  до  документiв  та  iнформацi.і.,   що  стосуються  роботи  апеляцiйно.і.

КОМ1С11;

З.1.4.  витребовувати  в  установленому  порядку  вiд  iнших  структурних  пiдроздiлiв

Унiверситету документи або .і.х копi.і. щодо вступно.і. кампанi.і., у тому числi тi, що мiстять

iнформацiю з обмеженим доступом;
3.1.5   здiйснювати   обробку   iнформацi.і.,   у   тому   числi   персональних   даних,   з

дотриманням законодавства про захист персональних даних;
3.1.6 отримувати письмовi пояснення з приводу обставин, що можуть свiдчити про

порушення  вимог  антикорупцiйного  законодавства  пiд  час  вступно.і.  кампанi.і.  у  всiх

посадових осiб Унiверситету;

3.1.7  звертатися  до  Нацiонального  агентства  з  питань  запобiгання  корупцi.і.  для

отримання роз'яснень щодо реалiзацi.і. завдань уповноваженого та щодо порушених прав

викривача, його близьких осiб;

3.1.8 iнiцiювати у встановленому порядку перед ректором Унiверситету притягнення

до дисциплiнарно.і. вiдповiдальностi працiвникiв Унiверситету, винних у порушеннi вимог
антикорупцiйного законодавства при проведеннi вступно.і. кампанi.і.;

3.1.9 у разi пiдтвердження фактiв порушення вимог антикорупцiйного законодавства

пiд  час  вступно.і.  кампанi.і.  направляти  у  встановленому  порядку  матерiали  спецiально

уповноваженим суб'сктам у сферi протидi.і. корупцi.і.;
3.1.10   на   забезпечення   належних   матерiально-технiчних   умов   для   виконання

Уповноваженою  завдань пiд час вступно.і. кампанi.і..



4.    ОСОБЛИВОСТ1    РОБОТИ    УПОВНОВАЖЕНОЁ    ОСОБИ    П1д    ЧАС
рЕАл1зАцП процЕс1в вступноЁ кАмпАнН

для виконання завдань пiд час вступно.і. кампанi.і. Уповноважена може бути залучена
на всiх .і-і. етапах, з урахуванням особливостей роботи приймально.і. комiсi.і. Унiверситету.

4.1. Пiдготовка до вступно.і. кампанi.і.

Уповноважена  залуча€ться  до  опрацювання  про€ктiв  розпорядчих  актiв  iз  таких

питань:   проведення   конкурсного   вiдбору,   формування   та   коригування   рейтингових

спискiв,  формування та коригування  спискiв  рекомендованих  до  зарахування та строки

зарахування  вступникiв  за  ступенями  вищо.і.  освiти;  формування  та  регламент  роботи

приймально.і. комiсi.і.; прийом заяв i документiв; проведення вступних випробувань, спосiб

та  мiсце   оприлюднення  .і.х   результатiв;   формування   та   функцiонування   апеляцiйно.і.

комiсi.і.;  подання  i  розгляд апеляцiй  на результати  вступних  випробувань,  що  проведенi

Унiверситетом;  прийом  заяв  i  документiв,  проведення  вступних  випробувань,  творчих

конкурсiв,   спiвбесiд   i   строки   для   зарахування   вступникiв   iз   числа   iноземцiв   та

закордонних  укра.і.нцiв,  якi  прибули  в  Укра.і.ну  з  метою  навчання;  прийом  на  навчання

iноземцiв та осiб без громадянства; проведення творчих конкурсiв, спiвбесiд, оцiнювання

мотивацiйних листiв; розрахунок конкурсного балу; поселення в гуртожитки.

4.2. Прийом документiв
Уповноважена   здiйсню€   монiторинг   роботи   приймально.і.   комiсi.і.   на   предмет

дотримання антикорупцiйного законодавства самостiйно або у складi робочо.і.  групи.

для здiйснення монiторингу Уповноважена ма€ право входити до примiщення, де
здiйсню€ роботу приймальна комiсiя.

Уповноважена  може  бути  присутньою  пiд  час  роботи  приймально.і.  комiсi.і.  як

спостерiгач  та  переглядати  в  установленому  порядку  документи,  якi  с  пiдставою  для

внесення  iнформацi.і.  про  абiтурiснта  до  €дино.і.  державно.і.  електронно.і.  бази  з  питань

освiти.

4.3. Проведення вступних випробувань

для  забезпечення  прозоростi   й   вiдкритостi  проведення  вступних  випробувань
забезпечу€ться право Уповноважено.і. бути присутньою пiд час проведення iндивiдуально.і.

спiвбесiди,   творчого    конкурсу,    iспиту   як    спостерiгача   або    переглядати    письмовi

(електроннi) матерiали вступних випробувань, результати .і.х оцiнювання.
Уповноважена може залучатись до оцiнювання мотивацiйних листiв, переглядати

мотивацiйнi листи та результати .і.х оцiнювання у разi виникнення спiрних ситуацiй пiд час

формування рейтингу абiтурiснтiв.



Уповноважена  може  залучатись  до  процедури  оскарження  результатів  вступних

випробувань,  зокрема  розгляду  заяв  абiтурi€нтiв  апеляцiйною  комiсi€ю,  брати  участь  у

засiданнях апеляцiйно.і. комiсi.і. як спостерiгач.

4.4.    Формування    рейтингових   спискiв,   переведення    на    вакантнi   мiсця

державного замовлення та зарахування на навчання
Уповноважена    може    здiйснювати    контроль    за    процедурою    формування

рейтингових   спискiв   осiб,   рекомендованих   до   зарахування.   Такий   контроль   може
вiдбуватись   шляхом   залучення   Уповноважено.і.   до   засiдання   приймально.і.   комiсi.і.   з

розгляду  питання  зарахування,  переведення  на  вакантнi  мiсця  державного  замовлення,

участi    у    перевiрцi    документiв    абiтурiснтiв,    що    пiдтверджують    право    пiльгового
зарахування на навчання, перевiрцi про€ктiв розпорядчих актiв Унiверситету.

4.5. Поселення здобувачiв вищо.і. освiти, зарахованих пiд час вступно.і. кампанi.і.,

у гуртожитки
Уповноважена може отримувати скарги вiд вступникiв про порушення .і.х прав  пiд

час  розподiлу  мiсць  та  поселення  у  гуртожитки.  для  .і.х  розгляду  Уповноважена  може

здiйснювати монiторинг спискiв вступникiв, якi  потребують та пiдлягають поселенню у

гуртожитки   Унiверситету,   здiйснювати   перевiрку   процедури   поселення   та  розподiлу

мiсць.

5. ПОРЯдОК РОБОТИ УПОВНОВАЖЕНОЁ ОСОБИ З ПОВ1дОМЛЕННЯМИ
про  порушЕння  п1д  чАс  вступно1.  кАмпАн1.1.  тА  кАнАли  для
нАдАння тАких пов1дмлЕнь

5.1. Уповноважена  органiзову€  внутрiшнi канали для повiдомлення про порушення

прав абiтурi€нтiв пiд час вступно.і. кампанi.і..

для  надання консультацiй щодо можливого порушення прав  абiтурiснтiв пiд час
вступно.і.  кампанi.і.  нада€ться  адреса  та  графiк  роботи  Уповноважено.і.  особи  з  питань

запобiгання  та  виявлення  корупцi.і.  Нацiонального  унiверситету  харчових  технологiй:

01601  , вул. Володимирська, 68 , м. Ки.і.в, кабiнет № 207, корпус А. Телефон та електронна

адреса для  надання  повiдомлень  про  порушення  прав  абiтурiснтiв:  +33(044)  287  96  61,

електронна пошта апtiсог@пuft.еdu.uа.

5.2.      У      разi      виявлення      корупцiйного      або      пов'язаного      з      корупцiсю

правопорушення       чи       одержання       повiдомлення       про       вчинення       такого
правопорушення  працiвниками  Унiверситету Уповноважена зобов'язаний у межах сво.і.х

повноважень  вжити   заходiв   щодо   припинення  такого   правопорушення  та  негайно,



протягом 24 годин, письмово повiдомити про його вчинення спецiально уповноваженого
суб'€кта у сферi протидi.і. корупцi.і..

Фактичнi данi, якi мiстяться у повiдомленнi, Уповноваженiй необхiдно попередньо

розглянути у строк не бiльше як  10 робочих днiв.  Про результати попередньо.і. перевiрки
повiдомлення Уповноважена ма€ повiдомити особу в триденний строк з дня завершення
вiдповiдно.і. перевiрки.

За результатами  попередньо.і. перевiрки Уповноважена ма€  пiдготувати доповiдну

записку   на   iм'я   ректора   Унiверситету   та   наголосити   на   необхiдностi   проведення

внутрiшньо.і.  (службово.і.)  перевiрки  або  розслiдування  iнформацi.і.  у  разi  пiдтвердження

фактiв,   викладених   у   повiдомленнi,   або    необхiдностi    подальшого   з'ясування   .і.х
достовiрностi.  Така  перевiрка  не  може  тривати  довше  нiж  30  днiв  з  дня  завершення

попередньо.і. перевiрки.  У  разi  пiдтвердження  фактiв та наявностi  пiдстав Уповноважена

ма€ iнiцiювати притягнення винно.і. особи до дисциплiнарно.і. вiдповiдальностi.

У   разi   встановлення   ознак   кримiнального   корупцiйного   або   пов'язаного   з

корупцi€ю правопорушення, Уповноважена ма€ передати матерiали органам досудового

розслiдування  за  пiдслiднiстю,  а  в  разi  встановлення  ознак  пов'язаного  з  корупцi€ю
правопорушення,   уповноважений   ма€   iнформувати   Нацiональне  агентство  з   питань

запобiгання корупцi.і. або Нацiональну полiцiю Укра.і.ни.

У  разi  непiдтвердження  фактiв,  викладених  у  повiдомленнi,  Уповноважена  ма€

завершити   перевiрку   та   повiдомити   про   .і~і.   результати   особу,   вiд   яко.і.   отримано

повiдомлення.
Уповноважений ма€ вживати заходiв з усунення причин та наслiдкiв порушення.

Уповноважена особа з питань
запобiгання та виявлення корупцi.і. Олена НЕГОдА


