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ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену/ UL:OUy з Ilитань запооlгання та виявлення

KypaxiBcbкoмy професiйному лiцеi
особу питань запобiгання

t
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i
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I. Загальне положення

1. Це Типове положення визначас завдання, функцii та права уповноваженоi
особи з питань запобiгання та виявлення корупцiТ (далi - упЪ"ноЪажена особа).
_ _2. У ЦЬОJУ ПОложеннi термiни вживаються у значеннi наведеному в Законi
Укра_fци uПро запобiгання корупцii> (далi - Закон).

3. Уповноважена особа утворюеться як самостiйний та функцiон€шьно
нез€Lпежна уповноважена особа вiдповiдно до частини першоi cTaTTi l3
Закону.

4. Втручання у дiяльнiсть уповноваженот особи пiд час здiйснення нею
cBoix повноважень забороняеться. У разi вiдсутностi уповноваженоi особи узв'язку з.тимчасовою непрацездатнiстю, перебуванням у вiдпустцi та з iнших
п_ричин, ii обов'яЗки викоНуе.iнша особа (за iT годи), Ьизначена директором
Курахiвського професiйного лiцею .

5. Уповноважена особа у своiй дiяльностi керусться Конституцiею та
законами..у5раiни,_ а також указами Президента-украiни i посъановами
Верховноi Ради Украiни, актами Кабiнету MiHicTpiB Украiни, iншимй
норм_а-тивно-правовими актами, у тому числi цим Положенням.

6. Уповноваженiй особi заборонясться розголошувати iнформацiю з
обмеженим доступом, отриману уЪв'язку iз викона"""й службових Ьбовi"зкi",
KpiM випадкiв, встановлених законом.

II. OcHoBHi завдання ,функцii та права уповноваженоi особи.
1. основни овноважен

t; розроблення, ..органiзацiя та контроль за проведенням заходiв щодозапобiгання корупцiйЙим правопорушенням та правопорушенн"r, ,rо";".u"rй'.
корупцlею:

z; ОРГаНiЗаЦiЯ РОбОТи з оцiнки . корупцiйних ризикiв у дiяльностiКурахiвського професiйч9го лiцею, пiдгбiов*" зчrодi" щодо'ix'усун."r",
внесення... директору Курахiвського професiйного лiцею вiдповiдних
пропозицiй:

з) надання методичноi та консульта.цiйноi допомоги з питань додержаннязаконодавства щодо запобiгання корупцii;
+1 здiйснення заходiв з виявлЪння конфлiкту iHTepeciB, сприяння його

врегулюВанню, iнформування директора КурЪхiвсiко.о профёсiйriо.о пiц.оru
нацiонального агентства про виявленн" ko"6nikTy iнтерьсiъ Tu заходи, вжитi
для його врегулювання;

_л_il 1:p_eBipKa _фu{rу подання суб'сктами декларування декларацiЙ таповiдомлення Нацiонального агентства про випадки неподання чи
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ПОДаННЯ ТаКИХ o"*uPuft У визначеному вiдповiдно до Закону

ol здiйснення контролю за дотриманням антикорупцiйного законодавства, утомУ числi розгляд повiдомлень про пофшенr" 
"rйЬ. 

Закону;
_ 7) забезпечення захисту працiвникiв,'якi повlдомили про порушення вимогЪкону, вiд застосування негативних заходiв впливу з 'боку'*api"""*u 

uOoкурахiвського професiйного лiцею вiдповiдно до законодавства щодо захисту
викривачiв;

тт Е.) lнФормування директора ЩУРахiвського професiйного лiцею.
flацlон€Lльного а_гентства, iнших спецiально уповноважених суб'сктiв у сферi
1|9]1{ii КОРУПЦij ПРО факти порушення законодавства у сф.рi .u"ooi*"i""l

8) 1нiнформування

протидii корупцiТ.

2. Ул важена

Курахiвського

одопо них на н

t) здiйснюс заходи щодо запобiгання та виявлення порушень вимог Закону;
л,_2З::t9_б_1]. ПРОеКТИ aKTiB з питань запобiгання i; виявлення корупцii
вtдповiдального суб' екта;

З1 органiЗовус роб.91ч з оцiнки . корупцiйних ризикiв у дiяльностiКурахiвського професiйiого лiцею. пiдготовки .u*одi" щодо 'Т* 'уй.""r,
:l9:Ч]" ДИРеКТОРУ КУРаХiВСЬКОГо професiйного лiцею пропозицii щодб ,u*"*заходlв;

_л _2,:1б.:_:_1_.ч. 
пiдготовку антикоруп.цiйноТ програми КПЛ змiн до неi,подання tt на погодження та монiторинг iT виконання;

л_,,_:] :t1:_чюе пiдготовку звiтiв зЪ результатами перiодичного перегляду та
ОЦlНКИ ВИКОНаННЯ аНТИКОРУПЦiЙНОI. ПРОГРаМи, а також надае .rро.rо."цii'Йодовнесення змiн до антйкорупцiйноI ^програми за результатами такогоперiодичного перегляду;

6) надае структурним пiдроздiлам та ix працiвникам методичну таконсуль-гацiйну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобiiання
корупц1l;

7) вживас заходiв з виявлення к_онфлiкту iHTepeciB та сприяе йоговрегулюванню, iнформуе директора Курiхiвсiкого професiйrо.о^ пiц.о-ru
НаЦiОНаЛЬНе аГентство про виявпе"Ъ" *оЪбпi*rу й-r;р.;i;iulu"оди, вжитi дляйого врегулювання;

tО;ОРГаНiЗОuY: Р_Об:Il "rУтрiшнiх 
каналiв повiдомлення про можливi фактикорупuiйних або пов'язаних 

-з 
.корупцiею правопорушень, iнших порушеньвимог Закону. отримуе та органiзовуе розгляд повiйiилБrоi через Taki'riaHarпa.i

1нФормацl1;
t t;спiвпраЦryе з викривачами, забезпечуе дотримання ikHix прав та гарантiйзахисту, передбачених Законом.
tzlнадае .rрацi"нЙ*й Кrр;iiвського професiйного лiцею або особам, якi

:ryl:У]: { l"* НаВЧаННЯ абО ВИКОIJУЮть певiу роботу, методичну допомоry таконсультацiю щодо здiйснення повiдомлення .rро ,ожливi фктй пору.rцitlrй,або пов'язаних з корупцiею правопорушень, iнlriих порушенi За*о"у та захистувикривачiв, проводить внутрiшнi наriiання. ц",. питань;
tз)здiйснюе перевiрку повiдомлень про плo*n""i 

-фu*r" 
корупцiйних абопов'язаних з корупчiею_- правопорушень, 'iншйх порушень Закону, отриманихчерез внутрiшнi та регулярнi канали повiдомленц у термiни,"'".рЬдОЙБri

Законом;
t+liнформvе директора Курахiвського професiйного лiцею, Нацiональнеагентство, iнших спецiалъно уповноважених iубjептТв у .О.ifпроr"лli-"йrйТ



про факти, Що можуть свiдчити про *ftинення корупцiйних або пов'язаних з.t

у9рупцrею правопору.шень та lнших fiорушень вимог Закону працiвниками

справи судом;

. tо;повiдомляе у письмовiй формi директора Курахiвського професiйного
лlцею про вчинення корупцiйних правопорушень або правопорушень,
пов'язаних з корупцiею, та iнтlтих порушенj 

-вимог 
Закону ^ прачiriiиками

курахiвського прфесiйного лiцею з 
- метою забезпечення дотримання

вiдповiдальним суб'ектом вимог частин лругоi, четвертоi та п'ятоi съаттi 65
Закону;

tliнформуе Нацiональне агентство у раэi не направлення кадровою
службою.ýУРахiвського професiйного лiцеЬ зlвiреноI 

" устЪ"о"леному порядку
паперовоi колiI розпорядчого документа про накладення д"сц".rпiruр"о.о
стягнення та iнформацiйноi картки до розпорядчого документа про накладення
(скасування розпорядчого документа цро накладення) диёциплi"u|"Б.о
стягненнЯ на особУ за вчинення корупцiЙних або пов'язаних з корчпцiею
правопору.ше_нь для внесення до Сдиного державного реестру осiб, якi вчинили
корупцiйнi або пов'язанi з корупцiсю правопЪру-енн";

tв;органiзовус роботу та бере участь у 
'службовому 

розслiдуваннi, яке
проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення
коруптtiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення або ,au"*orunr"
_вичоГ 

ЗаконУ в..iнший сgос_iб, за поданням спецiальнЬ уповноваженого cyO'eKiu
у сферi протидii корупцii або приписом Нацiонального агентства;

19)веде облiк пратtriвникiв Курахiвського професiйного лiцею, притягнутихдо вiдповiдальностi за вчинення порупцiйни" .rрuuЪпору-.r" 'iбо
правопорушень, пов'язаних з корупцiею;

- ' ?0lВlЗУе ПроекТи наказiв (розпоряджень) з основноi дiяльностi,адмlнlстративно - господарських питань, а також проекти наказiв
(розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно Ёiд i'* видiв;

2l)ЩО ПiВРОКУ НаДаС Нацiональн_9му агентству iirформацiю щодо дi"пiностi
уповноваженоi особи з питань запобiгання та виявлення корупцiТ тЫ Ьфорrччi.
щодо уповноваженоi особи з питань запобiгання та виявлення корупцii. 

l f

22)щороКУ дО 15 лютоГо.року, наступного за звiтним, здiЙсЪюе заходи зорганlзацtt подання дО Нацiонального агентства iнформацii', необхiдноТ' дляпiдготовки натIiональноТ лоповлiдi щодо реалiзацii'' iu.uд 'u"rr*оfупцi#iоТ
полiтики вiдповiдно до cTaTTi 20 Закону; l

,..,--?:].":?:у:4,: з уповно_важеними пiдроздiлами (уповноваженими особами)lнших вtдповiдальнч} суб'ектiв,_ Нацiональним агенiством, iншими спецiально
уповноваженими суб'ектами у сферi протидii корупцii.

Щв""дажеца особа з метою_викQцаццд пправо: _

, 1] ""rРебУВаТИ, 
ВiДПОвiдно до пункJу 1 частини_другоi cTaTTi 539 Закону, вiд

]::1i :I8l5rУРНИХ ПiДРОЗДiЛiв Курахiвського профЙйного лiцею документи,
у тому числi Ti, шо мiстять iнФормацiю з обмеженим доступом (KpiM д.Ё*u""БТтаемницi), та робити чи оrрrrу"Ъти Тх копii:

2) викликати та опитувати осiб, дii або бездiяльнiсть яких стосуються
ПОВiДОМЛеНИХ ВИКРИВаЧеМ фактiв,' у тому числi дrрЬпrорu, заступникiв



директора Курахiьського професiйного лiцею ;з) звертатися до Нацiонального агентства щодо порушених прав викривача,його близьких осiб;
4) виконувати iншi визначенi Законом повноваження, спрямованi навсебiчний розгляд повiдомлень викривачiв ir.u""., ixHix npu" i свобод;. 5) отримувати вiд посадових та Ълужбов_их ос;О kyp;-#;;.o професiйноголlцею письмовi пояснення з пр""оду _обставин, що можуть .йд;;;;^';р"порушення вимог Закону щодЪ запобiгання та врегулювання конфлiктуiHTepeciB та iнших передбачених вимог та обмежень:
6) мати достуП, до.. документiв та iнформацii, розпоряДникоМ яких €курахiвського пiэофесiй"о.о лlцею, з урахуванням обмежънь, встановленихзаконом;

_,,,J,lбlТiJ:ТI" _Та 
ПРОВО ДИТи для працiвникiв Курахiвського професiйноголlцею внутрlшнi навчання, а .також iъiцiювати проведення нарад з питаньзапобiгання i виявлення корупцii; ^^-^ЧД^v,-'

8) здiйснювати контролъ за дотриманням антикоруп_цiйного законодавства, утому числi розгляд повiдомлень про порушенr" 
""йоiз;-;;ri9) надсилатИ за пiдписоМ дйректdра Курахi,вського. професiйного лiцеюЗаПИТИ ДО ПРаЦiВНИКiВ КУРахiвсЪ*о.о професiйного лiцею.^ r;р;;;й";;;;-ОРГаНlВ, Що налФкт"_ 

{:.. фрr ly?:x,:"] [уЪах i вськог"_ фф..1 иного лl цею. зN{етою отримання вiд них iнформацiТ та маiфlалlв, неоЬхtдних для виконанняпокладених на уповноважену особу завдань;
l0)вносити подання 

. директору Курахiвс"lq|о професiйного лiцею пропритягнення винних осiб до дисцццлiЪарноТ вlдповlд€Lльностl на виконанняповноважень у сферi захисту викривачiв; 
l

l l)проводити аналiз потенцiйних та наявних контрагентiв Курахiвськогопрофесiйного лiцею та надаваr, l"форйй;ъо них директору Курахiвськогопрофесiйного лiцею

ПI. Уповноважена особа
1) уповноважена особа призначаеться директоромпрофесiйного лiцею Л iз числu прiцi"r"й" пrц.r.2) уповноважена особа забезпечуе своеча.;i;;;;u повнотузавдань та обов'язкiв.

Курахiвського

виконання cBoix
3) уповноважена особа пiдзвiтна i пiдконтрольна директору Курахiвськогопрофесiйного лiцею.


