
 
 

 

 



Затверджено 

наказом  НУВГП 

від  24.06.2021 року № 378  

 

 

ПОРЯДОК 

розгляду повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми 

Національного університету водного господарства та природокористування 

 або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних 

 з корупцією правопорушень 

 

Цей порядок розроблений на виконання вимог Антикорупційної 

програми Національного університету водного господарства та 

природокористування (далі - Університету).  

 

Повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми або 

ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень (далі – 

повідомлення) подаються: 

- на електронну адресу viddil_korupcii@nuwm.edu.ua; 

- письмово або особисто до відділу з питань запобігання та виявлення 

корупції  Університету за адресою: 33028, Україна, м. Рівне, вул. Чорновола, 55а, 

гуртожиток НУВГП № 2, кабінет № 116. 

 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції 

Університету реєструє всі повідомлення у реєстрі повідомлень про факти 

порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи 

пов’язаних з корупцією правопорушень (далі – реєстр).  

 

Форма реєстру повідомлень про факти порушення Антикорупційної 

програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією 

правопорушень встановлюється у відповідності до Додатку 1 до цього порядку. 

 

Реєстр веде начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції 

Університету.  

 

Реєстр ведеться у електронній формі, формується у паперовій формі на 

кожен рік та підлягає зберіганню протягом п’яти років з моменту завершення 

календарного року. 

 

Реєстрації підлягають всі повідомлення. 

 

Повідомлення заноситься до реєстру не пізніше дня наступного за днем 

його надходження. 

 

mailto:viddil_korupcii@nuwm.edu.ua


Відомості, викладені у повідомленні підлягають перевірці відділом з 

питань запобігання та виявлення корупції Університету.  

 

Строк розгляду повідомлення складає 10 (десять) робочих днів з дати 

реєстрації повідомлення.  

 

З метою розгляду повідомлення та перевірки відомостей, що містяться в 

ньому, відділ з питань запобігання та виявлення корупції  Університету має 

право відбирати пояснення у працівників Університету, витребувати документи, 

залучати до перевірки інших працівників та профільних спеціалістів.  

 

У разі підтвердження відомостей про факти порушень викладених у 

повідомленні, начальник відділу з питань запобігання корупції негайно, але не 

пізніше наступного робочого дня з моменту підтвердження таких відомостей, 

інформує ректора університету та письмово відповідні уповноважені спеціальні 

суб’єкти  (прокуратуру, НПУ, НАБУ або НАЗК).  

 

 

Відділ  з  питань  запобігання  

та виявлення корупції НУВГП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 до Порядку розгляду  повідомлень  про  

факти порушення Антикорупційної  програми 

 або ознак вчинення корупційних  чи пов’язаних 

 з корупцією правопорушень 

 

РЕЄСТР 

повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак 

вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень 
№ 
п/п 

Особа, яка 
повідомила про 

порушення 
(викривач) 

Особа, щодо 
дій якої подано 
повідомлення 

Дата 
надходження 
повідомлення 

Стислий опис 
повідомлення, 

виявленого 
порушення 

Дата 
завершення 

розгляду 
повідомлення 

Стислий опис 
результату 
розгляду 

повідомлення 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


