запобігання, виявлення і протидії корупції;
д)
проведення перевірки фактів прояву корупції в підрозділах
університету;
е)
здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів.
2.1 Уповноважена особа відповідно до покладених на нього завдань:
а)
розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним
правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
б)
надає структурним підрозділам та їх окремим працівникам
роз’яснення щодо зсування антикорупційного законодавства;
в)
вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його
усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання
конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних
правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб та, вносить
їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;
г)
у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення
корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами, а також
ознак правопорушення за результатами перевірок, інформує в установленому
порядку про такі факти ректора Хмельницького національного університету;
д)
веде облік працівників університету притягнутих до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
е)
взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення
корупції державних органів у сфері протидії корупції;
ж) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності
працівників університету до вчинення корупційних правопорушень.
3. Права уповноваженої особи
3.1 Уповноважена особа має право:
а)
отримувати від інших структурних підрозділів Хмельницького
національного університету інформацію і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку
інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну
таємницю;
б)
отримувати від працівників університету усні та письмові
пояснення з питань, які виникають під час проведення службових
розслідувань (перевірок);
в)
ініціювати перед ректором університету питання щодо
надсилання запитів до державних органів з метою отримання від них
відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених
на уповноважену особу завдань.
3.2 Уповноважена особа ректорату бере участь у проведенні в
установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою
виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного
правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

3.3 Уповноважена особа під час ведення службових розслідувань
(перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених
законодавством, на безперешкодний доступ до документів та матеріалів, що
стосуються предмета службового розслідування (перевірки).
3.4 Уповноважена особа ректорату може залучатися до проведення:
а)
експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційнорозпорядчих документів, що видаються підрозділами університету, з метою
виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення
корупційних правопорушень;
б)
внутрішнього аудиту підрозділів університету в частині
дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Ректорат Хмельницького національного університету сприяє
створенню умов для виконання уповноваженим, покладених на нього
завдань на належному рівні.

