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Мета Антикорупційної програми
ПУЕТ

забезпечення функціонування ефективної системи 
запобігання та протидії корупції 

та відповідності діяльності Університету вимогам 
антикорупційного законодавства з урахуванням 

кращих світових практик



Управління корупційними
ризиками

Для ефективного запобігання корупції у
своїй діяльності Університет застосовує
ризик-орієнтований підхід та створює
систему управління ризиками, яка
передбачає здійснення регулярного
оцінювання корупційних ризиків, впливу
яких може зазнавати діяльність
Університету, вжиття заходів, необхідних
та достатніх для їх усунення або
мінімізації, їх подальшого моніторингу та
контролю, а також оновлення існуючих
антикорупційних заходів відповідно до
змін внутрішнього та зовнішнього
середовища діяльності Університету

Університет забезпечує належне та 
достатнє доведення положень 
Програми та внутрішніх документів 
Університету у сфері запобігання та 
протидії корупції, змін у 
антикорупційному законодавстві та 
практиці його застосування до усіх 
співробітників, здобувачів вищої освіти 
та ділових партнерів Університету 
шляхом інформування (комунікацій)

Просвітницькі заходи

Розділ IV Розділ V



Надання роз'яснень та
консультацій Уповноваженим

У разі наявності питань щодо роз'яснення окремих положень  Програми ректорат, члени 
Вченої ради, керівники структурних підрозділів, співробітники та здобувачі вищої освіти 
можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного або письмового 
роз'яснення чи консультації

Звернення до
Уповноваженого

Роз'яснення
Уповноваженого

Роз'яснення надається в
строк не > 10 днів



Повідомлення про можливі
корупційні правопорушення

Університет створює сприятливі умови
для викривачів та формує повагу до
викривачів як частину ділової культури
Університету

Викривач - фізична особа, яка за наявності переконання, що
інформація є достовірною, повідомила про можливі факти
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень  Закону України «Про запобігання корупції», вчинених
іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її
трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою
діяльністю, проходженням нею служби чи навчання 



Анонімне Повідомлення підлягає
розгляду, якщо наведена у ньому
інформація стосується конкретної
особи, містить фактичні дані, які
можуть бути перевірені

Викривач

може здійснити Повідомлення без
зазначення авторства (анонімно)

при цьому

Університет

гарантує викривачам конфіденційність 
в порядку та на умовах, визначених 
Законом України «Про запобігання 
корупції»

забезпечує умови для захисту прав 
викривачів  у порядку та на умовах, 
встановлених у Законі 
України «Про запобігання корупції»



Повідомлення про можливі корупційні
правопорушення

Викривач

rector.puet@gmail.com, 
vicerector@puet.edu.ua;

(0532) 50-91-70,
 (0532) 56-33-73

36000, м. Полтава, 
вул. Коваля 3, 

Уповноважена особа,
відповідальна за

запобігання корупції;

П
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Уповноважена
 особа

Здійснюється 
попередня
 перевірка



Результати попередньої перевірки

приймаються наступні рішення:

вжити заходів щодо припинення виявленого порушення;

призначити проведення внутрішнього розслідування у
разі підтвердження викладених у Повідомленні (виявлених)
фактів або необхідності подальшого з'ясування їх
достовірності.



Проведення внутрішніх розслідувань

Метою внутрішнього розслідування є перевірка фактичних даних про можливе 
вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого 
порушення Закону України «Про запобігання корупції» або  Програми

Створення комісії

протягом не > ніж 30
календарних днів з

дня завершення
попередньої

перевірки

Результати
внутрішнього
розслідування



Результати внутрішнього розслідування:

1) вжити заходів щодо припинення виявленого порушення;
2) застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб;
3) визначити способи усунення причин та умов вчинення
порушення, спричинених ним наслідків, здійснити заходи щодо
запобігання таким порушенням у майбутньому;
4) здійснити заходи щодо відновлення прав і законних інтересів осіб
та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним
особам внаслідок допущених порушень;
5) передати матеріали до органу досудового розслідування у разі
встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших
органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення



РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!


