
дншропЕтровський дЕржАвний унrвЕрситЕт
ВНУТРIШНIХ СПРАВ

о/.сз,юrз
Про затвердження Антикорупцiйноi
програми .Щнiпропетровського державного
унiверситету внутрiшпiх справ
на2023-2025 рокп

Вiдповiдно до ст. 62,63 Закону Украihи <Про запобiгання корупцiЬ>, МетодологiТ
управлiння корупцiйними ризиками, затвердженоi HatсitзoM Нацiона.гrьного агеIIтства з
питань запобiганЕя корупцii вiд 28.|2.2021 }lb 830/21, наказу Нацiонаrrьного агентства
з питань запобiгання корупцii вiд 10.\2.202l Ns 794l2l, яким затверджено Типову
антикорупцiйну програму юридичноI особи, доручення MiHicTpa внутрiшнiх справ
Украiни ьiд27.|0.2022 Ns 139/18 <Про оцiнювання корупцiйних ризикiв rа пiд.оrо"*у
аIrтикоруПцiйниХ процраМ у системi мвС на202З-2025 роки>, листа мвС УкраiЪи вiд
19,09.2022 <ЩодО здiйснення органiзацiйно-пiдготовчих заходiв з планування
антикорупцiйноi дiяльностi на середньостроковий перiод) з метою розроблення та
впровадженЕя антикорупцiйноi програм п на 2023 -2 02 5 роки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупцiйну програму Щнiпропетровського державного
унiверситету внутрiшнiх справ (далi - ддувС) на 202З-2025 iоки (да.lli - Програма),
Iцо додаеться.

2. Iнформацiйно-технiчному вiддiлу (Олександру IЩЕРБиш) протягом трьох
днiв з дfi реестрацii цього накrrзу забезпечи:ги його розмiщення та Програми на
офiцiйному вебсайтi ДДУВС.

3. ,Щеканам факультетiв пiдготовки фахiвцiв для пiдроздiлiв Нацiона.пьноiполiцii
(Сергiю БАлАБАнУ, Костянтину БАхчЕвУ), директорам навчrLльно - наукових
iнститутiв (Владиславу JIАЗАреЁу, Вiкгорii бБIщвнко, Сергiю rIIЕвчЕнкУ),
дирекгору Запорiзького центру первинноi професiйноi пiдготовки <Дкадемiя полiцiЬ>
(м,Запорiжжя) (Миколi нАзАрЕнку), керiвникам струкгурних пiдроздiлiв
унiверситеry:

3.1. ОрганiзуватИ ознайомлення пiдпорядкованих осiб з числа працiвникiв та
здобувачiв освiти з вимогами Програми та до l5 березrrя 2023 року надiти вiдповiднi
ВiДОМОСТi З ОСОбИСТИМИ пiдписами про ознайомлення уповновn1кеному з
антикоруПцiйноi дiяльносТi унiверситету (далi - Уповноважений).
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з.2. У межах визначеноi Програмою вiдповiдальностi забезпечити реа-lriзацiю
передбачених у нiй заходiв у встановленi строки.

3.3. Iнформацiю про виконання Програми вiдповiдно до визначених iндикаторiв
надавати Уповноваженому щокварталу - до 31 березня, до 30 червня, до 30 ,.р.aо, до3l грудня щорiчно.

4. Уповноваженому з антикорупцiйноi дiяльностi (руслану Лупирю):
4,1 , Забезпечити узагальненнlI результатiв реа-lliзацii' передбачених Програмою

ЗаХОДiВ Та СВОСЧаСНе iНфОРМУВанЕrl керiвництво yHiBep.rr.ry що*"uрr-ьно - до 15
сiчня, 15 квiтня, 15 липня i 15 жовтня щорiчно.

4.2. Щоквартально - до 05 сiчня, 05 квiтня, 05 липня i 05 жовтrrя щорiчно
поДаВати до УЗК МВС iнформацiю про хiд виконання Програми вiдповiдно довизначених iндикаторiв.

5, Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ ддувС вiд 17 лютого 2020 рокуМ 165 <Про затвердженtUI АнтикорупцiйноТ програми !нiпропетровського
державного унiверситету внутрiшнiх справ на 2020-202) роки>.

контроль за виконанням цього наказу зiшиш.ю за собою.

Ректор
полковник полiцii Андрiй ФОМЕНКО


