
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

НАКАЗ 

ЗО грудня 2020 року м. Полтава № 219-Н 

Про призначення Уповноваженої 
особи, відповідальної за запобігання 
корупції у Вищому навчальному 
закладі Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» на 
2021 рік 

На виконання Антикорупційної програми Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та керуючись 
Законом України від 14.10.2014 №1700-VII «ГІро запобігання корупції» 

НАКАЗУЮ: 
1. Призначити на 2021 рік Уповноваженою особою з питань запобігання 

та виявлення корупції в Університеті відповідальною за виконання 
Антикорупційної програми Вищого навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі», затвердженої наказом 
університету від 29 грудня 2014 року № 339-Н, першого проректора, професора 
Педченко Наталію Сергіївну. 

З 1 січня 2021 року 

2. Актуалізувати Антикорупційну програму Вищого навчального 
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2021 
рік. 

Перший проректор, д.е.н., професор 
ГІедченко Н. С 

3. Розробити відповідно до оновленої Антикорупційної програми План 
заходів по запобіганню та протидії корупції у Вищому навчальному закладі 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2021 рік. 

Перший проректор, д.е.н., професор 
Педченко ПС. 



4. Розмістити наказ і План заходів по запобіганню та протидії корупції у 
Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» на 2021 рік на офіційному веб-сайті університету. 

Директор департаменту маркетингу 
Івасенко О.А, 

5. Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, 
прийнятих на роботу, про персональну відповідальність за дотримання вимог 
Закону України від 14.10.2014 №1700-VII «Про запобігання корупції» 

Начальник відділу кадрів 
Гармаш Н.М. 

6. Попередити директорів інститутів та відокремлених структурних 
підрозділів щодо кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 
дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства в сфері 
запобігання і протидії корупції. 

Начальник відділу кадрів 
Гармаш Н.М. 

7. Директорам інститутів та відокремлених структурних підрозділів, 
завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів попередити науково-
педагогічний персонал та співробітників щодо кримінальної, адміністративної, 
цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за порушення 
законодавства в сфері запобігання і протидії корупції, а також звернути увагу 
на особисту відповідальність за невжиття заходів із своєчасного інформування 
Уповноваженої особи про виявлені факти корупційних правопорушень. 

Директор навчально-наукового інституту 
бізнесу та сучасних технологій .Ткаченко А.С. 
Директор навчально-наукового інституту 
харчових технологій, готельно-ресторанного 
та туристичного бізнесу: Скрипник В. О. 
Директор Навчально-наукового інституту 
заочно-дистанційного навчання: Іванов Ю.В. 
Завідувачі кафедр: Карпенко Є.А., Бобух Н.М,, 
Іщенко В.Л., Шиманоська-Діанич Л.М., Оніпко 
Т.В., Франко Л.С., Лаврик Г.В., Яріш О.В., 
Костишина ТА,,Рогоза М.Є., Ємець О.О,, 
Балабан П.Ю., Карпенко Н.В., БіртаГ.О. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Ректор 

Наказ готувала: 
Перший проректор, 
д.е.н., професор 

О. НЕСТУЛЯ 

Н. ПЕДЧЕНКО 


