
Антикорупційна програма  
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

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



http://puet.edu.ua/uk/zapobigannya
-ta-protidiya-korupciyi 

2 



Повідомити про прояви корупції з боку посадових осіб 
та співробітників Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі»: 

• усно телефоном: (0532) 50-91-70, (0532) 56-33-73; 

• письмово за адресою: 36000, м. Полтава, вул. 
Коваля 3, Уповноважена особа, відповідальна за 
запобігання корупції; 

• електронним листом на адресу: 
rector.puet@gmail.com, vicerector@puet.edu.ua; 
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Корупція – 
 використання особою, наданих їй службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з 
метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших 

осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 
неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю 
особу до протиправного використання наданих їй 

службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей 
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               Закон України «Про запобігання корупції» 



 Закон України «Про запобігання корупції» 

Неправомірна вигода –  

грошові кошти або інше майно, переваги, 
пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-

які інші вигоди нематеріального чи 
негрошового характеру, які обіцяють, 

пропонують, надають або одержують без 
законних на те підстав 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів 
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Потенційний конфлікт 
інтересів –  

наявність у особи приватного 
інтересу у сфері, в якій вона 

виконує свої службові чи 
представницькі повноваження, 

що може вплинути на 
об'єктивність чи 

неупередженість прийняття 
нею рішень, або на вчинення 

чи невчинення дій під час 
виконання зазначених 

повноважень 

Реальний конфлікт інтересів - 
суперечність між приватним 

інтересом особи та її 
службовими чи 

представницькими 
повноваженнями, що впливає 

на об'єктивність або 
неупередженість прийняття 
рішень, або на вчинення чи 

невчинення дій під час 
виконання зазначених 

повноважень 
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Антикорупційні 
заходи 

Антикорупційні 
стандарти і 
процедури 

Періодична 
оцінка 

корупційних 
ризиків 
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Подання звернення 
щодо надання роз’яснення 

чи консультації 
 

-усно; 
-письмово (службова записка / 
електронний лист). 

Роз’яснення 
 

-усно під час особистого 
прийому; 
 

-письмово (службова записка / 
електронний лист)  
від 5 до 15 робочих днів. 

Ініціювання 
внутрішнього 
розслідування У разі виявлення ознак порушення 

Антикорупційної програми чи ознак 
вчинення корупційного правопорушення 

Уповноважена особа 

ПОРЯДОК НАДАННЯ РОЗ'ЯСНЕНЬ ТА 
КОНСУЛЬТАЦІЙ 



Назва презентації 
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Повідомлення / 
Виявлення ознак  

вчинення корупційних 
або пов’язаних з 

корупцією 
правопорушень  

Ініціювання Ректором 
внутрішнього 
розслідування 

Результати 
внутрішнього 
розслідування 

5 робочих днів 20 робочих днів За результатами 
розслідування: 

- застосовуються 
дисциплінарні стягнення, 
якщо для цього є підстави; 
-визначають способи 
усунення причин і наслідків 
порушення; 
- розробляються заходів 
щодо запобігання корупції; 
-Інформуються 
уповноважені суб’єкти у 
сфері протидії корупції у разі 
виявлення ознак 
корупційного або 
пов’язаного з корупцією 
правопорушення. 

Порядок проведення внутрішнього розслідування 



ПУЕТ проти КОРУПЦІЇ 
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