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Типове положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу)
з питань запобігання та виявлення корупції від 27.05.2021 № 277/21

Закон України "Про вищу
освіти"

Порядки прийому до закладів
фахової передвищої та вищої
освіти МОН

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УПОВНОВАЖЕНОГО
ПІД ЧАС ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОВИНЕН ЗНАТИ УПОВНОВАЖЕНИЙ

правила прийому ЗВО

Методичні рекомендації
та Рекомендований
Порядок НАЗК 

Методологія управління корупційними
ризиками

ВНУТРІШНЕ НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0219-22#n18


ЗАХОДИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022

ЗАХОДИ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

діяльність дорадчих органів, рад громадського
контролю тощо

залучення представників громадськості

запрошення представників ради студентського
самоврядування, профспілки студентів та/або
працівників закладу освіти тощо
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ЗАХОДИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022

ЗАХОДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

проведення
антикорупційної

перевірки
внутрішніх правил

прийому

поширення
принципів

доброчесної
діяльності закладу

освіти

забезпечення
відкритості діяльності

і зовнішня
комунікація

уповноваженого

забезпечення
доступу до
інформації

уповноваженому 

долучення
уповноваженого до

проведення вступних
випробувань
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ЗАВДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО

реалізація принципів прозорості та
доброчесності

моніторинг дотримання прав
абітурієнтів

контроль за дотриманням
антикорупційного законодавства

внутрішній моніторинг діяльності
закладу освіти

організація роботи каналів для
отримання повідомлень про
порушення вимог законодавства

організація та координація
наповнення вебсайту закладу освіти

розробка та контроль реалізації
інструментів запобігання корупції

робота з оцінки корупційних ризиків та
заходів їх мінімізації

надання методичної та консультаційної
допомоги

формування обізнаності у питаннях
протидії корупції

розгляд повідомлень про правопорушення

забезпечення захисту прав викривачів

забезпечення вимог щодо прозорості та
доступу до інформації



ПРАВА УПОВНОВЖЕНОГО

1

доступ до документів та інформації,
що стосуються роботи комісій, а також
матеріалів вступних випробувань

витребовувати документи або їх копії отримувати письмові пояснення

здійснювати обробку інформації з
дотриманням законодавства про
захист персональних даних
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звертатися до НАЗК для отримання
роз’яснень щодо порушених прав
викривача, його близьких осіб

ініціювати притягнення до
дисциплінарної відповідальності
працівників закладу освіти 

8
забезпечення належних матеріально-
технічних умов 

направляти матеріали спеціально
уповноваженим суб’єктам у сфері
протидії корупції



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЗК. ЗАЛУЧЕННЯ
УПОВНОВАЖЕНОГО ДО ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ЗВО

візування проєктів наказів

перевірка потенційних кандидатів до складу комісій

ініціювання та розробка внутрішніх політик дотримання доброчесності 

ведення окремої сторінки вебсайту протидії корупції

організація роботи каналів повідомлень про корупцію

взаємодія при роботі у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО)

проведення моніторингу діяльності комісій, працівників

визначення порядку, організації, проведення та оцінювання результатів випробувань 

залучення експертів та громадськості для надання консультаційної підтримки

комунікації з абітурієнтами та їх батьками 

координація, консультації та методична підтримка уповноважених ЦОВВ



КОМУНІКАЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО В ОКРЕМОМУ
РОЗДІЛУ ВЕБСАЙТУ ЗВО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО 

контактних даних про
уповноваженого

положення про
приймальну комісію
закладу вищої освіти

Більш детальніше про наповнення
розділу вебсайту ЗВО
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ПОСИЛЕННЯ ВЛАСНОЇ РОЛІ УПОВНОВАЖЕНОГО

НАВЧАННЯ: 
ПРОФЕСІЙНЕ ТА ОСОБИСТЕ 

 

ПІДТРИМКА
НАЗК 

ВЗАЄМОДІЯ
ВСЕРЕДИНІ МЕРЕЖІ

КООРДИНАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ
УПОВНОВАЖЕНОГО ПРОФІЛЬНОГО
МІНІСТЕРСТВА

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/competence
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/competence


керівник закладу освіти

ВЗАЄМОДІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ВСЕРЕДЕНІ
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

комісія закладу освіти

навчальні структурні
підрозділи

представники Центру
забезпечення якості освіти 

юридична служба 

юридичні клініки закладів
освіти (за наявності)

абітурієнти та їх батьками 

громадські організації

уповноважені ЦОВВ



ПРАКТИКУМ. ВЗАЄМОДІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО
ПІД ЧАС ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 

ВИЗНАЧИТИ ТРИ ПЕРЕШКОДИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ ДЛЯ
НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО

ГРУПА 1 

"З КЕРІВНИКОМ"

ГРУПА 2 

"З ПРИЙМАЛЬНОЮ ТА/АБО
АПЕЛЯЦІЙНОЮ КОМІСІЄЮ"

ГРУПА 3 

"АБІТУРІЄНТАМИ ТА/АБО
ЇХ БАТЬКАМИ"

ГРУПА 4 

"З МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І
НАУКИ УКРАЇНИ"




