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1.

Загальнi положення

1.1. Порядок роботи уповноваженого з питань запобiгання та виявлення
корупцii пiд час вступноi кампанii 2022 року в Вiдокремленому структурному
пiдроздiлi <Берлянський машинобудiвний фаховий коледж Нацiонального
унiверситету кЗапорiзька полiтехнiкa> ( далi Порядок) визначае рекомендованi
завдання, функцii та права уповноваженоI особи з питань запобiгання та
виявлення корупцii (далi - уповноважений) щодо впровадження i забезпечення
дотримання принципiв прозоростi та доброчесностi пiд час реалiзацiТ вступноi
кампанii до ВСП <Бердянський машинобулiвний фаховий коледж Нацiонального
коледжу) у 2022 роцi (далi унiверситету <Запорiзька полiтехнiка>> (даrri
вступна кампанiя),
також рекомендований перелiк заходiв мiнiмiзацii
корупцiйних ризикiв та механiзмiв контролю за дотриманням антикорупцiйного
законодавства пiд час здiйснення вступноi кампанii. Порядок складено з
урахуванням Рекомендованого Порядку роботи уповноваженого пiдроздiлу
(уповноваженоi особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiТ пiд час
вступноi кампанii 2022 року та Методичних рекомендацiй з виконання завдань
уповноваженим пiдроздiлом (уповноваженою особою) з питань запобiгання та
виявлення корупцii пiд час реалiзацii вступноi кампанii в умовах воснного стану,
визначених Нацiонапьним агентством з питань запобiгання корупцii 06.06.2022
року.

а

-

2. Органiзацiя роботи уповноваженого
пiд час всryпноi кампанii
2.1. Уповноважений е самостiйним i незалежним у реалiзацii визначених цим
Порядком завдань пiд час вступноi кампанii.

2.2. Уловноважений забезпечуеться окремим службовим примiщенням,
матерiально-технiчними засобами, необхiдними для виконання покладених на
нього цим Положенням завдань.

2.З. У разi вiдсутностi уповноваженого у зв'язку з його тимчасовою
непрацездатнiстю, перебуванням у вiдпустцi таlабо з iнших причин, його
обов'язки виконуе iнша особа (за ii згодою), визначена керiвником коледжу
.

2.4. Уповноважений у своiй дiяльностi пiд час здiйснення вступноi кампанiI
керуеться Конституцiею та законами Украiни, а також Указами Президента
Украiни i постановами Верховноi Ради УкраiЪи, актами Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, Типовим положенням про уповноважений пiдроздiл (уповноважену
особу) з питань запобiгання та виявлення корупцii, затвердженим наказом

Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii вiд 27.05,2021 Ns 277l2|,
зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii УкраIни 1,4.07.2021 за Jф 914lЗ65З6,
iншими нормативно-правовими актами, та цим Положенням.
2.5.
Уповноважений пiдзвiтний i пiдконтрольний керiвниковi коледжу.
визначае обсяг
Керiвник закладу освiти на ocHoBi цього Порядку

повноважень

та сферу

вiдповiдалъностi уповноваженого

пiд час

здiйснення

-"'fi:Ъпускаеться

""';Ъ:'

розголошувати iнформацiю з _обмеженим доступОМ,
обов'язкiв, KpiM
отриману уповноваженим у зв'язку iз виконанням службових
випадкiв, встановлених законом.
3. Завдання уповноваженого пiд час

вступноi кампанii

з.1. Завданнями уповноваженого пiд час вступноi кампанii е:
1) монiторинг дотримання прав абiтурiснтiв при реалiзачii права на ocBiTy;
принципiв прозоростi та доброчесностi пiд час вступноi

2) реалiзацiя

кампанii;

пiд

час

4) здiйснення внутрiшнього монiторингу дiяльностi коледжу пiд

час

з)

контроль

за

дотриманням антикорупцiйного законодавства

вступноi кампанiТ;

вступноi кампанii;

органiзацiя роботи каналiв для отримання повiдомлень про порушення
вимог законодавства пiд час вступноi кампанii;
6) органiзацiя та здiйснення координацiI наповнення вебсайту коледжу
кампанii,
iнформацiею про права абiтурiентiв, процедури поточноi вступноi
антикорупцiйного
порядок оскарження дiй, вiдповiдальнiсть за порушення вимог

5)

законодавства;

розроблення та контроль за реалiзацiсю
порушенню вимог антикорупцiйного законодавства;

7)

iHcTpyMeHTiB запобiгання

забезпечення роботи з оцiнки корупцiйних ризикiв, розроблення заходiв
щодо ix мiнiмiзацiТ;
тому числi
9) надання методичноi та консультацiйноi допомоги,
проведення нарад з питань запобiгання та виявлення корупцii;

s)

в

10) формування обiзнаностi у питаннях запобiгання

та виявлення корупцii,

тому.1".ni,rрЬведення навчання учасникiв вступноi кампанii;
11)

розгляд повiдомлень про корупцiйнi або пов'язанi

з

в

корупцiею

правопорушення;

12) забезпечення захисту прав викривачiв;
13) забезПеченнЯ вимоГ щодО прозоростi та

доступу до iнформацii,

4. Права уповноваженого пiд час вступноi

кампанii

4.1. З метою ефективного виконання покладених науповноваженого завдань,
передбачених роздiлом З цього Порядку, уповноважений мас право:
1)

KoMicii;

приймальноi
доступу до документiв та iнформацii, що стосуються роботи

2) доступу до матерiалiв

вступних випробувань (мотивацiйнi лис,ги,
результати iндивiду€tльних усних спiвбесiд);
3) доступу до документiв та iнформацiI, що стосуються роботи апеляцiйноI
KoMicii;
витребовувати в установленому порядку документи або ik копii, У ТОМУ
числi й Ti, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом;

4)

5) здiйснювати обробку iнформацii, у тому числi персональних даних, з
дотриманням законодавства про захист персонаJIьних даних;

6) отримувати письмовi

пояснення з приводу обставин, що МоЖУть СВiДЧИТИ
про порушення вимог антикорупцiйного законодавства, у томУ чиСЛi кеРiвНИКа,
заступникiв керiвника, iнших посадових осiб коледжу;

7) звертатися до Нацiонального агентства з питань запобiгання корУПцii для

отримання роз'ясненъ щодо реалiзацii завдань уповноваженого

Та

ЩОДО

порушених прав викривача, його близьких осiб;

у

встановленому порядку перед керiвником коЛеД}КУ
8) iнiцiювати
притягнення до дисциплiнарноТ вiдповiдальностi працiвникiв колеДЖУ, винНИХ У
порушеннi вимог антикорупцiйного законодавства;

у разi

пiдтвердження фактiв порушення вимог антикорупцiйного
законодавства направляти у встановленому порядку матерiали спецiально

9)

уповноваженим суб'ектам у сферi протидii корупцiТ;
10) на забезпечення належних матерiаJIъно-технiчних умов для виконання
уповноваженим його завдань пiд час вступноi кампанii.
5. Взаемодiя уповновноваженого пiд час

вступноi кампанii

реалiзацiт покладених цим Порядком завданъ уповноважений
забезпечуе взасмодiю iз керiвником коледжу та BciMa пiдроздiлами,заJIученими

для

до вступноi кампанii.
5.1. Уповноважений наJIагоджуе взаемодiю iз керiвником коледжУ, ЗОКРеМа
щодо:
органiзацii роботи уповноваженого, пiдзвiтностi та пiдпорядкування його

керiвнику коледжу;

забезпечення керiвником закладу освiти матерiалъно-технiчних умов для
виконання уповноваженим його повноважень пiд час вступноi кампанiТ;
безперешкодного достуtIу та звернення до керiвника коледжу, в тому числi iз
надання поясненЬ У разi виникнення cyMHiBy щодо правомiрностi його
дiяльностi та рiшень;

рекомендацiй iз застосування вимог
антикорупцiйного законодавства, виконання заходiв мiнiмiзацi'r'ýсунення

надання пропозицiй

та

корупцiйних ризикiв.

5.2. Уповноважений

н€Lлагоджуе взаемодiю

iз комiсiями

колеДЖУ, зокрема

щодо:

комiсiй, якi створюються для проведення
роботи предметно-екзаменацiйних
спiвбесiд),
"к
внутрiшнiх вступних випробувань ( а саме iндивiдуальних усних
спостерiгач;
та апеляцiйноi комiсiй, як спостерiгач;
участi у засiданнях приймалъноТ
апеляцiйноi комiсiй з
монiторингу матерiалiв та рiшень приймалънот та
передбачених роздiлом
метою виконання покладених на уповноваженого завданъ,
З цього Порядку;

комiсiй з питань
проведення навчання членiв приймальноI та апеляцiйноi
дотримання антикорупцiйного законодавства;
зокрема розгляду
процедури оскарження результатiв вступних випробувань,
скарг Ьбiтурiснтiв апеляцiйною комiсiсю
пlдроздlлами з
5.з. Уповноважений взасмодiе iз навчальними структурними
випробуванъ за фаховим
метою монiторингу роботи комiсiй з прийому вступних
можливi порушення
спрямуванням, .дiйЬ".r"" перевiрки повiдомлень про
вступноi кампанii.
5.4.

Уповноважений в установленому порядку за потреби

з€LJIучае

спiльних заходiв з
[редставникiв Щентру забезпечъння якостi освiти до розробки
пiд час
монiторингу дотримання принципiв академiчнот доброчесностiопитувань
вступних випробувань, та проведення

оцiнювання внутрiшнiх
абiтурiснтiв.

5.5.

вступно1 кампан11
Для забезпечення внутрiшнiх процедур
коледжу (або Наuiонального

уповноваж."rй спiвпрацюе iз юрисконсультом якого входитъ як структурний
складу
унiверситету кЗапорiзiка полiтехнiка>>, до
монiторингу та
пiдр*дiп) пiл час здiйснення аналiзу внутрiшнiх документiв,
пiльгове зарахування на
перевiрки документiв, якi дають право абiтурiснтам на

мiсця державного замовJIення тощо,
порядку експертну
5.6. Уповноважений може заJIучати в установленому
(,а наявностi) з метою
пiдтримку з боку юридичних клiнiк закладiв освiти
u"*o"ur"o cBoik завдань пiд час вступноi кампанii.
та
Уповновахtений забезпечуе вiдкриту комунiкацiю з абiтурiентами
5.7

.

з
Тх батьками стосовно ,rро".д."r" заходiв формування Тх обiзнаностiвiд

повiдомлень
антикорупцiйними полiтиками коледжу, отримання та розгляду
законодавства
абiтурiънтiв та iх батъкiв щодо порушення вимог антикорупцiйного
пiд час вступноТ кампанii у коледжу ,

метою забезпечення прозоростi дiяльностi комiсiй коледя(у
порядку заJIучати громадсъкi
уцовноважений мае право в установленому
5.8.

З

питаннях академiчноi
органiзацiТ для надання *о".уп"rацiйноi лiдтримки у
також представникiв громадських
дъброч..ностi та антикорупцiйноi дiяльностi, а
ор.uriruчiй як спостерiгаri" пiд час здiйснення вступноi кампанii,
координацiйною,
користуватись
може
5.9. Уповноважений
консультацiйною та методичною пiдтримкою уповноважених центральних
op.u"iu виконавчоi влади, у пiдпорядкуваннi яких перебувае коледж,

б.

Особливостi роботи уповноваженого пiд час реалiзацii процесiв
вступноi кампанii

Щля виконання завдань пiд час вступноi кампанii уповноважений МоЖе бУТИ
заJIучений на Bcix il етапах, з урахуванням особливостей роботи приймальноТ

KoMicii коледжу.

6,1, Пidzоmовка dо всmупно'i

кампанit

Уповноважений з€tлучасться до опрацювання просктiв розпорядчих aKTiB iз
таких питань:
проведення конкурсного вiдбору, коригування рейтингових спискiв,
коригування спискiв рекомендованих до зарахування та строки зарахування
вступникiв за ступенями вищоi освiти;
формування та регламент роботи приймальноТ KoMicii;
прийом заяв i документiв;

проведення вступних випробувань, спосiб

та мiсце

оприлЮДнення

ТХ

результатiв;
формування та функцiонування апеляцiйноi KoMicii;
прийом заяв документiв, проведення вступних випробувань, спiвбесiд i
строки для зарахування вступникiв iз числа iноземцiв та закордонних украТнЦiВ,
якi прибули в Украiну з метою навчання;

i

прийом на навчання iноземцiв та осiб без громадянства;

проведення творчих KoHKypciB, спiвбесiд, оцiнювання
листlв;
розрахунок конкурсного

б-у;

поселення в гуртожитки.
Пiд час опрацювання просктiв розпорядчих aKTiB уповноважений аналiзУе Та
виявляе положення, що самостiйно чи у поеднаннi з iншими поло}кенняМИ

можуть сприяти вчиненню корупцiйних правопорушень або

правоПорУШеНЬ,
пов'язаних з корупцiею, порушенню вимог антикорупцiйного законодавстВа.
Пiд час вiзування проектiв розпорядчих aKTiB уповноважениЙ Може
користуватись загальними рекомендацiями, визначеними меТоДИчНОЮ
настановою НацiонаJIьного агентства з питань запобiгання коругIцii <ВiзуваННя
антикорупцiйним уповноваженим проектiв aKTiB органiзацiТ публiчного

сектору).

Пр"

комiсiй уповноваженому
рекомендуеться
формуваннi складу
кандидатiв
до
забезпечити проведення попередньоi перевiрки потенцiйних
складу приймальноi та апеляцiйноi комiсiй до остаточного затвердя(ення Тх
складу.

формування обiзнаностi осiб, заJIучених до вступно1 кампанit, З
вимогами антикорупцiйного законодавства уповноваженому рекоменДУеТься

Для

матерiалiв
забезпечити розробку та поширення iнформацiйно-роз'яснюваJIьних
пiд час вступноТ
щодо дотримання вимог u"r"порупцiйного законодавства
з ними
кампанiт, механiзмiв заохочення викривачiв, забезпечення ознайомлення
працiвникiв та поширення серед абiтурiентiв,
6.

2, Пр uйо.u do куtпенmiв

на
Уповноватсений здiйснюе монiторинг роботи приймальноТ KoMiciT
або у складi
предмет дотримання антикорупцiйного законодавства самостiйно
робочоТ групи (за потреби).
входити lдо
право сlлчлпrrr
llpcttl\,
маu
монiторингу уповноважении
здiйснення монlторингу
здiйснення
уповноважений мае
Для
примiщення, де здiйснюс роботу приймальна комiсiя,
як
уповноважений ,non b бути присутнiм пiд час роботи приймальноi koMicii
е
спостерiгач та переглядати в установJIеному порядку документи, як1
пiдставою для внесення iнформацii про абiтурiента до единоi державноi
електронноi бази З ПИТ&НЬ, освiти.
6, 3. Пр о в ed ення всmу пн uх в uпро

бу

в

ань

й вiдкритостi проведення

вступних
пiд час
випробувань важливо забезпечити право уповноваженого бути присутнiм
.rро".дьr"" iндивiдуальноi усноi спiвбесiди як спостерiгачевi або переглядати
пiс"мовi (електрьннi) матерiали вступних випробувань, результати Тх
оцiнювання.
УповновахсениЙ заJIучаеться до розгляду мотивацiйних листiв,
оцiнlовання
разi
результати
переглядати мотивацiйнi листи
та
абiтурiснтiв
у разi
u"""пr."ня спiрних ситуацiй пiд час формування рейтинry
потреби, перевiрки мотивацiйних листiв на плагiат.
УповноВажениЙ з.LлучастьсЯ дО процедури оскарження результатiв
вступних випробувань, зокрема розгляду скарг абiтурiентiв апеляцiйною
*ori.iu1g, та брати участь у засiданнях апеляцiйноi KoMicii як спостерiгач.
6.4, Формування рейmuнzовчх спuскiв, перевеdення на BaKaHmHi лоiсця
сmу d ен miв
d ер эtс ав н о 2 о з аlп о вл ен ня m а з ар uху в ання
Уповноважений може здiйснювати контроль за процедурою формування
зарахування, Такий контроJIь може
рейтингових спискiв осiб, рекомендованих до
ъiдбу"ur"сь шляхом залучення уповноваженого до засiдання приймальноi koMiciT
з розгляду питання зарахування, переведення на BakaHTHi мiсця державного
замовлення, участi у перевiрчi локументiв абiтурiснтiв, що пiдтвердх(ують гIраво
пiльгового зарахування на навчання, перевiрцi проектiв розпорядчих akTiB
коледжу
час
6.5. Поселення зdобувачiв фаховоt переdвuu4о'i освimu, 3арахованuх пid
всmупноt ксьмпанii у zурmонсumкu
уповноважений мо}ке отримувати скарги вiд абiтурiснтiв про порушення
праВ студентiВ пiД чаС розподiлУ мiсцЬ та посеЛення У гуртохмтки. ,Щля ix
монiторинГ спискiв абiтурiснтiв, якi
розглядУ уповновая(ениЙ може здiйснюВати
гуртожитки коледжу, здiйснювати
потребують та пiдлягають поселенню
перЪвiрку процедури поселення та розlrодiлу мiсць,
Уповноважений мо)ltе самостiйно розробляти заходи пiдвищення
прозоростi процедури розподiлу вiльних мiсць у гуртожитках коледжу.
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7. Порядок роботи уповноваженого з повiдомленнями про порушення пiд
час вступноi кампанii та канали для надання таких повiдомлень
7.1,.

На Уповноваженого покладаеться завдання з органiзацiТ внутрiшнiх

каналiв

для повiдомлення про порушення прав абiтурiентiв пiд час вступноТ
кампанii (телефон гарячоi лiнii iз зазначенням графiка його роботи, електронна
адреса для повiдомлення, онлайн-форма на вебсайтi коледжу для ПоДаНня
повiдомлення шро гrорушення).
Уповноважений може визначити графiк особистого прийому для надання
консультацiй щодо можливого порушення прав абiтурiентiв. Зазначена
iнформацiя, як правило, розмiщуеться на вебсайтi колед}ку та iнших доступнИХ
платформах.
корупцiсю
7.2.
разi виявлення корупцiйного або пов'язаного
правопорушення
одержання повiдомлення про вчинення Такого
правопорушення працiвниками закладу освiти уповноважений зобов'язаний у
межах cBoik повноважень вжити заходiв щодо припинення такого
правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повiдомити про його
вчинення спецiально уповноваженого суб'екта у сферi протидiТ корупцiТ.
Фактичнi данi, якi мiстяться у повiдомленнi, уповноваженому необхiдно
попередньо розглянути у строк не бiльше як 10 робочих днiв. Про результати
попередньоi перевiрки повiдомлення уповноважений мае повiдомити особу В
триденний строк з дня завершення вiдповiдноi перевiрки.
За результатами попередньоТ перевiрки уповноважений мае пiдготувати
доповiдну записку на iм'я керiвника коледжу та наголосити на необхiдностi
перевiрки розслiдування
(службовоi)
проведення
внутрiшньоi
iнформацiТ
разi пiдтвердження фактiв, викладених у повiдомленнi, або
необхiдностi подаJIьшого з'ясування ix достовiрностi. Така перевiрка не може
тривати довше нiж З0 днiв з дня завершення попередньоТ перевiрки. У разi
пiдтвердження фактiв та наявностi пiдстав уповноважений мае iнiцiювати
притягнення винноi особи до дисциплiнарноi вiдповiдалъностi.
У разi встановлення ознак кримiнального корупцiйного або пов'язаного з
корупцiею правопорушення, уповноважений мас передати матерiали органам
в разi встановлення ознак
досудового розслiдування за пiдслiднiстю,
пов'язаного з корупцiею правопорушення, уповноважений мас iнформувати
Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцii або Нацiональну полiцiю
УкраIни.
У разi встановлення ознак порушення прав абiтурiентiв уповноваженому
доцiльно передати матерiали до служби Освiтнього омбудсмена Украiни для
вжиття заходiв реаryвання на rrорушення.
повiдомленнi,
непiдтвердження фактiв, викладених
уповноважений мас завершити перевiрку та повiдомити про iT результати
особу, вiд якоi отримано повiдомлення. Уповноважений мае вживати заходiв з
усунення причин та наслiдкiв порушення.
8. Iнструменти пiдвищення прозоростi всryпноТ кампанii
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8.1. Для

у

пiдвищення прозоростi здiйснення вступноI

кампанiТ
уповноважений може використовувати iнформацiйнi ресурси коледжу, так i
розробляти та впроваджувати HoBi iнформацiйнi ресуси для забезпечення
прозоростi вступноi кампанii.

8.2. Затвердхtення Правил прийому та забезпечення

iх

розмiщеннЯ на

Офiцiйному вебсайтi закладу освiти, поширення серед цiльовоТ аудиторii:
офiцiйних
розмiщення iнформацiТ про Правила прийому
iнформацiйних ресурсах коледжу;
роз'ясненням
створення та поширення комунiкацiйних продуктiв
антикорупцiйного законодавства та полiтик з етики i доброчесностi коледжу.
B.i. Оормування складу та роботи приймальнот та апеляцiйноi комiсiй:
студентського
залучення представникiв громадсъких органtзацtй,
самоврядування до роботи приймальноi та апеляцiйноi комiсiй;
оприлюднення на офiцiйFIому вебсайтi закладу освiти складу приймальноi та
апеляцiйноТ комiсiй, полох<ень про дiяпьнiсть комiсiй;
створення та координацiя роботи монiторинговоi ГрУПИ У СПiВПРаЦi Зi
студентським самоврядуванням для перевiрки дiяльностi приймальнот та
апеляцiйноi комiсiй щодо дотримання прав абiтурiентiв та принципiв
доброчесностi пiд час виконання cBoik завдань.
прозоростi процедур проведення вступних
Забезпечення
випробувань:
оприлюднення на офiцiйному вебсайтi коледжукритерiiвоцiнювання
вступних випробувань;
вiдеофiксацiя iндивiдуальних спiвбесiд (за потреби);
перевiрка мотивацiйних листiв на плагiат;
створення репозитарirо мотиваlIiйних листiв.
8.5. Забезпечення прозоростi порядку формування реЙтингових спискiв,
переведення на BakaHTHi мiсця державного замовлення та зарахування
студентiв, зокрема оприлюднення на офiцiйному вебсайтi коледжу:
рейтингових спискiв абiтурiснтiв;
спискiв абiтурiентiв, якi мають пiльги для першочергового зарахування на
навчання за державним замовленням;
спискiв зарахованих осiб, якi мають пiльги для першочергового
зарахування на навчання за державним замовленням.
8.6. Забезпечення вiдкритостi порядку поселення студентiв у гуртоЖиТоК:
оприлюднення на офiцiйному вебсайтi коледжу iнформацiТ про наявнiсть
гуртожитку коледжу, створення критерiiв для
мiсць для поселення
прiоритетного поселення пiльгових категорiй;
створення електронноТ черги на поселення у гуртожиток;
створення на офiцiйному вебсайтi закладу освiти форми для дистанцiйноi
подачi заяви на видiлення мiсця для поселення у гуртожиток;
огIрилюднення на офiцiйному вебсайтi коледжу спискiв абiтурiентiв, якi
подали заявку на видiлення мiсця для поселення у гуртожиток та яким надано
таке мiсце.
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