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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
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1.1 Положення про комісію з питань запобігання та виявлення корупційних 

правопорушень у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського (далі - Положення) розроблено на основі Постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240 «Про затвердження 

державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 19.09.2013 р. № 1328 «Деякі питання 

виконання Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 

роки», Постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1422 «Питання 

запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади», Постанови Кабінету 

Міністрів від 04.09.2013р. №706 «Питання запобігання та виявлення корупції». 

1.2. Комісія з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень 

у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського (далі - Комісія з питань запобігання і виявлення корупційних 

правопорушень у ДонНУЕТ) створюється за рішенням ректора Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського (далі – ДонНУЕТ) строком на 3 роки. 

1.2.1. Склад комісії з питань запобігання і виявлення корупційних 

правопорушень у ДонНУЕТ (не менше 7 осіб) затверджується наказом ректора 

ДонНУЕТ. 

1.3. Комісія з питань запобігання і виявлення корупційних правопорушень у 

ДонНУЕТ у своїй діяльності керується Конституцією України, та законами України, 

а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами 

Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, 

іншими актами законодавства. 

1.6. Голова комісії з питань запобігання і виявлення корупційних 

правопорушень у ДонНУЕТ підзвітний і підконтрольний ректору ДонНУЕТ. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ 
 

2.1. Основні завдання комісії з питань запобігання і виявлення корупційних 

правопорушень у ДонНУЕТ: 

2.1.1 підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 

запобігання корупції; 
2.1.2. надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання 

вимог антикорупційного законодавства; 

2.1.3. участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні 
здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному 

співробітництві в зазначеній сфері; 
2.1.5. проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із 

запобігання, виявлення і протидії корупції; 
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2.1.6. здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів; 

2.1.7. здійснення контролю за дотриманням антикорупційного 

законодавства. 

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ 
 

3.1. Повноваження комісії з питань запобігання і виявлення корупційних 

правопорушень у ДонНУЕТ: 

3.1.1. розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним 

правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням; 

3.1.2. надає іншим структурним підрозділам та їх окремим працівникам роз' 
яснення щодо застосування антикорупційного законодавства; 

3.1.3. вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його 

усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання 

конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних 

правопорушень ризики в діяльності працівників ДонНУЕТ, вносить ректору 

пропозиції щодо усунення таких ризиків; 

3.1.5. у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних 

або пов' язаних з корупцією правопорушень працівниками університету інформує в 

установленому порядку про такі факти ректора навчального закладу, а також 

правоохоронні органи відповідно до їх компетенції; 
3.1.6. веде облік працівників навчального закладу, притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; 

3.1.8. розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності 
працівників навчального закладу до вчинення корупційних 

правопорушень; 

3.1.9. повідомляє у письмовій формі ректору ДонНУЕТ про факти, що можуть  

свідчити про  вчинення корупційних  або  пов'язаних з корупцією правопорушень 

працівниками навчального закладу. 3.2. Втручання у діяльність комісії з питань 

запобігання і виявлення корупційних правопорушень у ДонНУЕТ під час здійснення 

нею своїх повноважень, а також покладення на комісію з питань запобігання і 
виявлення корупційних правопорушень у ДонНУЕТ обов'язків, що не належать або 

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

 

 

 

 

4. ПРАВА КОМІСІЇ 
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4.1. Комісія з питань запобігання і виявлення корупційних 

правопорушень у ДонНУЕТ має право: 

4.1.1. отримувати від інших структурних підрозділів навчального закладу 

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; 

4.1.2. отримувати від працівників ДонНУЕТ усні та письмові пояснення з 
питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок); 

4.1.3. ініціювати перед ректором ДонНУЕТ питання щодо надсилання запитів 

до державних органів, органів державної влади 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 уповноважений підрозділ завдань. 

4.2. Члени комісії з питань запобігання і виявлення корупційних 

правопорушень у ДонНУЕТ проводять або беруть участь у проведенні в 

установленому порядку службового розслідування (перевірки) у навчальному 

закладі з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного 

або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог 
антикорупційного законодавства. 

4.3. Члени комісії з питань запобігання і виявлення корупційних 

правопорушень у ДонНУЕТ під час проведення службових розслідувань (перевірок) 

мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на 

безперешкодний доступ до приміщень і територій органу виконавчої влади, 

документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування 

(перевірки). 

 

5. ЧЛЕНИ КОМІСІЇ МОЖУТЬ ЗАЛУЧАТИСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ: 

 

5.1. експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-

розпорядчих документів, що видаються університетом, з метою виявлення причин, 

що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з 
корупцією правопорушень; 

5.2. внутрішнього аудиту університету в частині дотримання вимог 
антикорупційного законодавства. 

 

 

 

 

 

6. КЕРІВНИЦТВО 
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6.1. Комісію з питань запобігання і виявлення корупційних 

правопорушень у ДонНУЕТ очолює голова, який призначається на посаду та 

звільняється з посади ректором ДонНУЕТ. 

6.2. На посади голови, його заступника та спеціалістів комісії з питань 

запобігання і виявлення корупційних правопорушень у ДонНУЕТ 

призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником 

типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних 

службовців. 

6.4. Ректор університету, в якому утворено комісію з питань запобігання і 
виявлення корупційних правопорушень у ДонНУЕТ, сприяє створенню умов для 

виконання на належному рівні Комісією покладених на неї завдань. 

6.5. Координація, затвердження планів роботи та методичне забезпечення 

діяльності комісії з питань запобігання і виявлення корупційних правопорушень у 

ДонНУЕТ здійснюється головою комісії за погодженням із ректором ДонНУЕТ. 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІ 
 

7.1. Формою роботи комісії з питань запобігання і виявлення корупційних 

правопорушень у ДонНУЕТ є засідання, хід яких фіксується за допомогою 

протоколу, що веде секретар комісії. 
7.2. Засідання комісії з питань запобігання і виявлення корупційних 

правопорушень у ДонНУЕТ проводяться за потреби, але не менше 1 разу на рік. 

7.3. Засідання комісії з питань запобігання і виявлення корупційних 

правопорушень у ДонНУЕТ є повноважним за умови, якщо у ньому бере участь не 

менше % складу комісії. 
7.4. Питання, які виносяться на розгляд комісії можуть бути запропоновані 

членами науково-педагогічного чи студентського колективів ДонНУЕТ, а також 

бути відповідною реакцією на певні навколишні зміни (зміна законодавства щодо 

корупційних діянь, виявлення порушень). Члени комісії з питань запобігання і 
виявлення корупційних правопорушень у ДонНУЕТ заздалегідь ознайомлюються з 
чергою денною засідання. 

7.5. З питань, які обговорюються на засіданні комісії ухвалюються рішення. 

Рішення комісії ухвалюються простою більшістю голосів та є обов'язковими для 

виконання усіма співробітниками та студентами ДонНУЕТ. 

7.6. Робота комісії з питань запобігання і виявлення корупційних 

правопорушень у ДонНУЕТ здійснюється відповідно до затвердженого плану 

роботи, який розробляється на кожен навчальний рік. План роботи після розгляду 

його на засіданні комісії з питань запобігання і виявлення корупційних 

правопорушень у ДонНУЕТ погоджується з ректором ДонНУЕТ та затверджується 

головою комісії. 
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7.7. Під час прийняття рішень комісією з питань запобігання і виявлення 

корупційних правопорушень у ДонНУЕТ ректор ДонНУЕТ має право дорадчого 

голосу. 

7.8. У разі якщо голоси поділилися порівну, голова комісії має право 

вирішального голосу. 
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

Прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача Підпис отримувача Примітки 

      

      

      

      

      

      

Ф 01.01 – 02 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  
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Підписознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 

Зміни 

№ 

№ листа (сторінки) 

Підпис 

особи, яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесеннязміни

Дата 

введення 

зміни 

зміненого заміненого нового анульованого    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Ф 01.01 – 04 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

№  
Прізвищеім'я по-

батькові 
Підписознайомленої 

особи 
Дата ревізії Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


