
Керівникам закладів вищої освіти, наукових 
та науково-дослідних установ, інших 
підприємств, установ та організацій, що 
належать до сфери управління Міністерства 
освіти і науки України

Про інформування

Шановні колеги!

До Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) надійшов лист 
Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне 
агентство) від 15.12.2022 № 22-03/25009-22 про надання інформації стосовно 
роботи уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

МОН, як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і 
науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в зазначених 
сферах, трансферу (передачі) технологій, діє в межах своєї компетенції, 
визначеної Конституцією, законами України, а також Положенням про 
Міністерство освіти і науки України, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (далі – Положення).

Згідно із підпунктом 1 пункту 5 Положення МОН з метою організації своєї 
діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення 
заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті МОН, 
на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його 
управління.

Таким чином, враховуючи важливість дотримання вимог Закону України 
«Про запобігання корупції» (далі – Закон) та забезпечення інституційної 
спроможності уповноважених підрозділів (осіб) на виконання передбачених 
Законом завдань та функцій, просимо ознайомитися із зазначеною в листі 
Національного агентства інформацією та використовувати її в роботі.
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Національне агентство як державний орган, що забезпечує формування та 

реалізує державну антикорупційну політику, інформує. 

З метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення 

корупції, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» (далі – 

Закон), в державних органах утворюються (визначаються) уповноважені 

підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції. 

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 131 Закону керівник державного органу 

забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу від впливу чи 

втручання у його роботу, які реалізуються, зокрема, через: 

підзвітність та підконтрольність керівника уповноваженого підрозділу 

керівнику державного органу відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 131 Закону;  

дотримання органом обов’язкових вимог до мінімальної штатної 

чисельності уповноваженого підрозділу (далі – Обов’язкові вимоги), які 

встановлюються Національним агентством відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 131 

Закону. 

Дотримання цих вимог є запорукою ефективної реалізації уповноваженим 

підрозділом (особою) свого функціоналу.  

Під впливом та втручанням у діяльність слід розуміти вплив у будь-якій 

формі (прохання, вимога, вказівка, погроза, підкуп, насильство тощо) з боку будь-

якої особи з метою спонукання уповноваженого підрозділу (особи) до виконання 

чи невиконання функцій або прийняття рішень з питань, віднесених до його (її) 

компетенції. 

Втручанням у діяльність уповноваженого підрозділу (особи) також є: 
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відмова у наданні Уповноваженому інформації, доступу до документів, 

право на отримання яких має Уповноважений; 

вплив на прийняття Уповноваженим рішень та вчинення дій; 

дії / бездіяльність, які спричиняють обмеження або порушення прав 

Уповноваженого; 

дії / бездіяльність, які перешкоджають виконанню посадових обов’язків 

Уповноваженим, у т.ч. необґрунтоване оголошення простою; 

покладення на Уповноваженого обов’язків, надання доручень з питань, що 

не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і 

антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним посадових 

обов’язків. 

Оголошення простою працівникам уповноважених підрозділів з питань 

запобігання та виявлення корупції за відсутності об’єктивних причин фактично 

унеможливлює ефективне виконання ними завдань та функцій, визначених у 

Законі та Типовому положенні про уповноважений підрозділ (уповноважену 

особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженому наказом 

Національного агентства від 27.05.2021 № 277/21, та може свідчити про 

порушення гарантій незалежності, передбачених ч. 3 ст. 131 Закону. 

Оголошення простою працівникам уповноваженого підрозділу без 

об’єктивних причин та виведення їх із простою лише для проведення щорічного 

оцінювання (з подальшим виставленням негативної оцінки) також може свідчити 

про застосування керівником органу формально правомірних заходів, які 

негативно впливають на можливість ефективного виконання обов’язків 

уповноваженим підрозділом та порушують гарантії його незалежності.  

Звертаємо увагу на неприпустимість порушення гарантій незалежності 

уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), у т.ч. шляхом застосування 

формально правомірних заходів.  

Виявлення Національним агентством порушень Закону є підставою для 

вжиття заходів реагування, зокрема, внесення припису щодо усунення порушень 

законодавства, проведення службового розслідування та притягнення винної 

особи до встановленої законом відповідальності (ч. 6 ст. 12 Закону). 

Просимо довести до керівників підприємств, установ, організацій, які 

належать до сфери управління органів, про важливість дотримання вимог Закону 

та забезпечення інституційної спроможності уповноважених підрозділів (осіб) на 

виконання передбачених Законом завдань та функцій.   

 

 

Керівник Департаменту  

запобігання та виявлення корупції                        Сергій ДЕРКАЧ 
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