


3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми; 

4) критерії обрання ділових партнерів ТНЕУ; 

5) обмеження щодо підтримки ТНЕУ політичних партій, здійснення благодійної діяльності; 

6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак 

вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також 

конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів; 

7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції; 

8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і 

накладення дисциплінарних стягнень; 

9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників; 

10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів; 

11) обмеження щодо подарунків; 

12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми. 

4. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності ТНЕУ. 

1) Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими ТНЕУ перебуває у 

ділових правовідносинах. 

5. Опис антикорупційних стандартів і процедур діяльності ТНЕУ. 

1). Для повідомлення працівниками ТНЕУ про факти порушення Антикорупційної програми, 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) 

Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні 

ТНЕУ(у разі його наявності) або на офіційному веб-сайті ТНЕУ. Така інформація повинна 

містити: 

- номер телефону для здійснення повідомлень 47-50-57 ; 

- адресу електронної пошти для здійснення повідомлень v.brych@tneu.edu.ua ; 

- години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення  

8:45 -17:15. 

 

IV. Права і обов’язки працівників (крім Уповноваженого) ТНЕУ 

1. Ректор, працівники та інші особи, що діють від імені ТНЕУ, мають право: 

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми; 

2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної 

програми та роз’ясненнями щодо її положень. 

2. Ректор, працівники ТНЕУ зобов’язані: 

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею 

внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної 

програми; 

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів ТНЕУ; 

3) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про 

виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; 

4) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з 

діяльністю ТНЕУ. 

3. Працівникам та ректору ТНЕУ забороняється: 

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим 

можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб; 
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2) використовувати будь-яке майно ТНЕУ чи її кошти в приватних інтересах; 



3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для 

близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена 

трудовим або іншим договором між ними та ТНЕУ; 

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або 

безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами ТНЕУ, якщо такі платежі чи 

розрахунки не передбачені чинним законодавством; 

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників ТНЕУ з метою отримання 

будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не 

передбачена трудовим або іншим договором між ними та ТНЕУ; 

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, 

ректора ТНЕУ до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми. 

 

V. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх 

наявності) 

1. Уповноважений ТНЕУ призначається ректором. 

2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними 

якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки. 

3. Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи ректора ТНЕУ за умови 

надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції.  

4. Про звільнення особи з посади Уповноваженого ректор ТНЕУ письмово повідомляє 

Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та 

забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду. 

5. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль 

за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в ТНЕУ. 

6. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх 

функцій Уповноважений може залучати (за згодою ректора) інших працівників ТНЕУ. 

Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за 

межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують 

виконання ним повноважень. 

7. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний: 

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено; 

2) організовувати підготовку внутрішніх документів ТНЕУ з питань формування та 

реалізації Антикорупційної програми; 

3) розробляти і подавати на затвердження ректора внутрішні документи ТНЕУ з питань, 

передбачених Антикорупційною програмою; 

4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням 

працівниками, ректором ТНЕУ Закону і Антикорупційної програми; 

5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною 

програмою; 

 

VI. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної 

програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів 

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, 

ректором ТНЕУ Антикорупційної програми. 
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VII. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти 

порушень антикорупційних вимог 

1. Працівникам ТНЕУ гарантується конфіденційність їх повідомлень, ректору або 

Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи 

пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників ТНЕУ та 

повідомлень про факти підбурення працівників ТНЕУ до вчинення корупційних чи 

пов’язаних з корупцією правопорушень. 

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також 

повідомлення про факти підбурення працівників ТНЕУ до вчинення корупційних чи 

пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, 

за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також 

можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів ТНЕУ. 

Ректор забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від 

зовнішнього втручання і витоку інформації. 

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається. 

4. Повідомлення працівників ТНЕУ про виявлення ознак вчинення корупційних чи 

пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними. 

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з 

корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому 

інформація стосується конкретного працівника ТНЕУ або ділових партнерів ТНЕУ та 

містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. 

5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо 

повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, визначений ректором. 

6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила 

Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної 

програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з 

законом. 

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, 

не в праві її розголошувати. 

 

VIII. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або 

пов’язане з корупцією правопорушення 

1.Ректор та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту 

осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в ТНЕУ. 

 

IX. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників ТНЕУ 

1. Працівники ТНЕУ зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися 

чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту 

інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та 

не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо 

врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів. 

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника ТНЕУ він  

письмово повідомляє про це Уповноваженого.  

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він  
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