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полохсення
про порядок проведення внутрiшнього службового
розслiдування у Киiвському фаховоI\,tу коледлсi
транс п ортн оi i нсРрастру ктур и

I. Загальнi полох<ення

l.

про порядок проведення внутрiшнього службового
*
розслiдування (далi Полох<ення) у КиIвському фаховому коледжу транспортноТ
iнфраструктури (далi коледж) с нормативним документом, що
регламентус
порядок проведення внутрiшнього слух<бового розслiдування та
розроб-тlено
вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд t3 червня 2000
року
ль 950 (у редаКцiI Jф 69l вiД l3 вереснЯ 2017) кПрО затвердження Порядку
Положення

-

проведення службового розслiдування стосовно осiб, уповноважених tla
виконання функuiй державиабо мiсцевого самоврядування, та осiб, якi для цi;lей

закону Украiни кпро запобiгання

корупчiт>> прирiвнюються до осlб.
на
виконання
уповноважених
функuiй держави або мiсцевого самоврядування),
Статуту, Антикорупuiйноi програми та iнших нормативно-правових ак.гiв
Украiни й колелжу.
2. !ане Полохсення поширюстьсЯ на Bcix прачiвникiв, якi праrrюють 1]
коледжi та займають постiйно або тимчасово посади, пов'язанiз виконанням
органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських функшiй, або
виконують Taki функцii за спецiальними повноваженнями.
3. Визначення TepMiHiB:
- внутрiшнс службове розслiдування - це процес органiзашii та вхситт,я
комплексу заходiв, якi проводяться в рамках компетенцii i статутноI дiяльностi
коледжу з метою з'ясування причин, умов та обставин, якi сприяли вчиненн}о
неправомiрних дiй та вчинкiв посадовими особами коледжу,
- комiсiя з внутрiшнього службового розслiдування (далi - Комiсiя)
це постiйний або тимчасовий робочий орган, який затверджений керiвником
закJIаду, з метоЮ проведеннЯ внутрiшнього службового розслiдування.
Чисельнiсть KoMiciT може бути довiльною, але не меншою трьох осiб, Голову
KoMiciT призначас керiвник закладу з числа посадовцiв, чиi персональнi
обов'язки та особистi iнтереси не пов'язанi з предметом розслiдування;
результат внутрiшнього службового розслiдування - це пiдсумковий
документ (акт) про завершене службове розслiдування, який мiстить

вмотивованi результати кожного розслiдування та пропозицti щодо шляхiв
усунення виявлених недолiкiв. дкт про внутрiшне службове розслiлування
пiдписуеться yciMa членами koMicii та подасться на затвердil(ення керiвник1,
закладу, або особi, що виконус його обов'язки.
за результатами внутрiшнього службового розслiдування керiвник колед)(у
у
межах наданих йому повноважень мох(е притягнути особу до матерiальноi,
дисциплiнарноi (логана або звiльнення) вiдповiдальпостi, може передати в
установленому порядку матерiа.гlи розслiдування до правоохоронних органiв, до
суду, або визнати безпiдставними звинувачення чи пiдозри на адресу посадовоТ
особи або працiвникiв.
II. органiзацiя внутрiшнього службового розслiдування

l. Правовою основою для призначення та проведення внутрiшнього
службового розслiдування в коледжi е Конститучiя Укратни, законодавство

Украiни та це Положення.
2. Принципи проведення внутрiшнього службового розслiдування:
- законностi;
- презумпцii невинуватостi;
- неупередженостi;
- лобровiльностi;
- професiона-гriзму i компетентностi осiб, з?"луqgц"* до проведення
внутрiшнього службового розслiдування.
з. Термiни проведення внутрiшнього службового розслiдування:
поЧаток внутрiшнього службового розслiдування мас бути визначений
У наказi керiвника закJIадУ прО призначення внутрiшнього службового
розслiдування. Якщо початок проведення внутрiшнього службового
розслiдування не визначено окремою датою, BiH визнача€ться датою наказу про
його проведення. Таке службове розслiдування не може тривати бiльше одного
мiсяця (30 календарних лнiв) з дня його початку;
у разi необхiдностi встановлений строк проведення внутрiшнього
службового розслiдування може бути продов}кений керiвником заклалу, або
особою, яка виконус його обов'язки) на TepMiH не бiльше нiж на один мiсяrrь (З0
календарнихднiв);
- термiни внутрiшнього службового розслiдування не включають в себе
час перебування особи (осiб) щодо якоi (яких) призначено внутрiшне службове
розслiдування, у вiдпустцi, вiдрядженнi, на лiкарняному, вiдсутностi з iнших
поважниХ приLlин, а також час ознайомлення такоi особи (осiб) з актом
внутрiшнього службового розслiдування ;
- завершенням внутрiшнього службового
розслiлування € дата пiдписання
вiдповiдного Акту BciMa членами koMiciТ або особливим приписом голови koMicii
про неможливiсть зiбрати частину пiдписiв.
4. Пiдставами для призначення внутрiшнього службового
розслiлування
можуть бути:
- ДаНi ПРО НаСТаннЯ негативних наслiдкiв врезультатi невиконанняLlи
ненzLпежногО виконаннЯ особою своiх обов'язкiв, перевищення службових
повноважень, що призвели до втрати активiв, завдання матерiальних
(фiнансових) збиткiв, а також у разi виявлення несанкцiонованого витоку

-

-

iнформачii' з обмеженим доступоl\{;
вiдомостi про факти грубого порушення встановленого порядкуl правиJl
безпечного проведення робiт/налання послуг, масових ocBiTHix, наукових,
культурних, спортивних заходiв, конференцiй, змагань тощо;
- отримання iнформаuii про факт невиконання або нен;ulежного
виконаннЯ особоЮ вимоГ законодавства Украiни, законодавства краiни
тимчасового перебування, що призвело до
репуташiйних збиткiв чи майнових
втрат коледжу;

-

-

отримання iнформаuii про koнkpeTнi факти зловживання особою
службовим становищем, вtIинення (спроби вчинення)
розкрадання коштiв,
майна, службового пiдроблення, набуття неправомiрнот вигоди та iнших
протиправних дiй, якщо це прямо не вiдноситься до компетенцii правоохоронних

органiв;

- письмова вимога особи щодо спростування висунутих проти

нет

безпiдставних, з ii то.tки зору, звинувачень tlи пiдозр з метою захисту прав, чесr.i,
гiдностi та дiловот репутацii, якщо справа ще не розгляда€ться
у правоохоронних
органах;
- скарги працiвникiв висунутих особi, якi принижують ix честь i гiднiсть:
- подання спецiально уповноваженого суб'скта у сферt протидiТ корупчiТ
або припису Наuiонzlльного агентства з питань запобiгання корупчli u1a ,nru
вимога, шо надiйшла до коледжу вiд суб'екта владних повноважень.
Внутрiшне службове розслiдування також може проводитися за сРакт-ом
виникнення конфлiктних ситуацiй в структурних пiдроздiлах (Mix< структурними
пiдроздiлами) коледжу, з метою виявлення та усунення причин i обставин, що
сприяли виникненню цих ситуачiй.
внутрiшне слухсбове розслiдування може проводитиая у разi виявлення
недостачi готiвкових коштiв, матерizlJlьних цiнностей, пошкодженняобладнання,

технiки, автотранспорту чи iнших матерiальних активiв коледжу, Тхньот
частковоI чи повноi втрати (на пiдставi akTiB iнвентаризацiйних комiсlй,

внутрiшнiх перевiрок, роботи аудиту, фiскальних служб тощо, офiчiйних заJIв
працiвникiв чи керiвникiв пiдроздiлiв коледжу).
За анонiмними повiдомленнями, заявами та скаргами внутрiшньо слуiкбове
розслiдування не проводиться, KpiM випадкiв, коли aHoHiMHe повiдопллення
стосусться порушення вимог Закону Укратни кпро запобiгання корупцii> та
наведена в ньому iнформашiя стосуеться koнkpeTHoi особи' мiститьсрактичнi данi,
якi можуть бути перевiренi.
III. Порялок проведеннЯ внутрiшнього службового
розслiдування
|.

Рiшення лро признаtIеннЯ внутрiшнього службового розслiлування

приймаеться керiвником закладу у формi наказу, Окремим пунктом цього наказу
повинно бути рiшення про утворення KoMicii, ТТ складу та голови KoMiciT, часу
початкУ та закiнченнЯ роботИ KoMicii. КерiвниК закJIаду контролюс
роботу
KoMicii i у разi потреби дае обов'язковi ДлЯ виконаннЯ доручення. У разi
необхiдностi до проведення внутрiшнього службового розслiдування можуть
залучатися фахiвцi (експерти) рiзних галузей знань. flo участl у внутрiшньому
службовому розслiдування не зчшучаються праuiвники коледжу незzlлежttо вiд

займаних ними посад, якщо обставини свiдчать про i'x персонilльну
зацiкавленiстЬ у резулЬтатах розслiдування. Члени KoMicii у разi nu"uno..i,
виникнення В них ре€lJIьного чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB зобов'язанi
письмово повiдомити про Це керiвника закладу.

Члени koMicii несуть персональну вiдповiдальнiсть згiдно iз
законодавством за повноту, всебiчнiсть i об'сктивнiсть висновкiв службового
2.

розслiдування

та

нерозголошення iнформачii,

що

стосусться такого

розслiдування.
З. Членам KoMiciT надасться право:
- отриN{увати вiд працiвникiв, Здобувачiв освiти навчztльного закладу йr
iнших осiб ycHi чи письмовi поясн,ення стосовно особи, консультацii спецiалiстiв
з питань службового розслiдування;
- ознайомлюватися i вивчати вiдповiднi документи,
у разi потреби знiмаги
з них копii та долучати iх до матерiалiв службового
розслiдування;
- отримувати та збирати згiдно iз законодавством iнформачiю, пов'язануiз
службовим розслiдуванням, вiд iнших юридиqних та фiзичних осiб на пiдставi
запиту керiвника закJlаду;
- використовувати за погодженням з особами, якi опитуються (надають
пояснення, консульТашii) 3 питанЬ службовОго розслiдування, технiчнi аулiо вiдео засоби з метою фiксашii [х пояснень та свiдчень;
- вести Протокол засiдання KoMiciT.
у разi вiдмови особи, стосовно якоi проводиться службове розслiдування,
надати пояснення, члени koMicii скJIадають вiдповiдний дкт.
4. Голова KoMicii зобов'язаний.
- ознайомити членiв koMiciT з yciMa матерiалами, на пiдставi яких
призначено внутрiшнс службове розслtдування;
- органiзувати розподiл обов'язкiв мiж членами koMicii, провести з ними
iHcTpyKTa}K, визнаЧити необхiдниЙ для вивЧення обсягу документiв;
- повiдомити членiв KoMiciT про мiсце i час роботи KoMicii;
- забезпечити дотримання режиму безпеки, збереження i непоширення
отриманоi iнформацii щодо ходу внутрiшнього службового розслiдуван ня ;
- iнформувати керiвника закJIаду про хiд проведення внутрlшнього
службового розслiдування;
- органiзуватИ збереження отриl\,Iаних в ходi внутрiшнього службового
розслiдування матерiалiв та iх наступну передачу на зберiгання;
- забезпечувати дотримання законностi та принципiв роботи KoMicii.
5. особа, стосовно якоi проводиться слух<бове розслiдування, мае право:
- отримувати iнформачiю про пiдстави проведення такого розслiдування;
- надавати ycHi або письмовi пояснення, робити заяви, подавати
документи, необхiднi для проведення службового розслiдування,
- Подавати у письмовiй формi зауваження щодо проведення слух<бового
розслiдування, дiй або бездiяльностi осiб, якi його проводять;
б. Внутрiшнс службове розслiдування проводиться з вiдстороненням особи
стосовно якоi проводиться службове розслiдування, вiд здiйснення повноважень
на посадi або без такого вiдсторонення. Рiшення про вiдсторонення приймаеться
керiвником закJrаду вiдповiдно до вимог законодавства Украiни з урахуванням
конкретних обставин справи.
7.

Запити

в iншi

установи, органiзачii

та правоохороннi органи

шlо/tо

MaTepiaлiB внутрiшнього слух(бового розслiдування направляються за пiдписом
керiвника закJIаду на пiдставi клопотання голови koMicii..
8. yci матерiали про проведення внутрiшнього службового
розслiдування
н€шIежать
iнформацii
обмеженим доступом,
розголошення,
розповсюдження (тиражування) допускасться лише з дозволу керiвника закладу,
9. За результатами проведеннЯ розслiдуваннЯ склада€ться Акт про
внутрiшнс службове розслiдування, у якому повинно бути зазначено.
- факти, якi стzlJIи пiдставою Для проведення
розслiдування, посада,

до

з

ii

прiзвище, iм'я, по батьковi, piK народх(ення, ocBiTa, строк перебування на
займанiй посадi особи' стосовно якоi проведено службове розслiдування, Види

заохочеНь та дисЦиплiнарНi стягнеНня, щО застосовУвчUlись ло неi;
- висновки внутрiшнього службового
розслiдування, обставини якi
пом'якшують або обтяжують вiдповiдальнiсть, характеристика зби.гкiв,
нанесених коледжу, причин.и та умови, якi призвели до порушеньi посягань на
власнiсть, або погрози, пов'язанi
подальшою дiяльнiстю, прийнятi або
запропонованi заходи для усунення обставин, якi знiмають з особибезпiдставнi
звинувачення або пiлозру;
- обгрунтованi пропозицiт щодо
усунення виявлених порушень та

з

притягнення винних в цьому осiб до вiдповiдальностi згiдно iз чинним
законодавством, заходи щодо вiлшколування завданих збиткiв, вирiшення
конфлiктних ситуацiй, пропозицii шrодо усунення причин та
умов, якi сприяли

порушенню;

- у разi

виявлення корупчiйного

або пов'язаного з

корупцiсю
правопорушення комiсiя подае керiвнику закJIаду пропозицiю щодо надiслання
Акта внутрiшнього службового розслiлування до спецiаllьно уповноваженого
суб'скта у сферi протидii корупчii.
9. ЧленИ KoMicii МаютЬ правО викластИ письмовО своЮ окрему думку, яка
ДоДасТЬся До Акту. Акт внУтрiшнього службового розслiдування пiдписусться
членами KoMicii та пода€ться на розгляд керiвнику закладу в одному примiрнику
пiсля ознайомлення особи з ним, стосовно якоi проведено службове
розслiдування.
Про ДатУ i мiсце ознайомлення з Актом внутрiшнього слчжбового

розслiдуваннЯ особа, стосовно якоI проведено службове розслlлуванtlя.
запрошусться для ознайомлення iз зазна.lениiu Актом.
Пiд час ознайомлення з Актом внутрiшнього слух<бового розслiдування
особа, стосовно якоi проведено службове розслiдування, мас право висловити
своТ письмовi заувах(ення.
У разi коли пiд час ознайомлення з дктом внутрiшнього слуrкбового
розслiдування до нього не висловленi заува)кення, або особа, стосовно якоi'
проведено розслiдування, не прибула у визна.lений для ознайомлення час без
поважних приtlин та не повiдомила Комiсiю про причини cBoci вiдсутностi
У день ознайомлення, Акт службового розслiдування вважасться таким, що не
мас зауважень.

особа' стосовно якоi проведено внутрiшнс службове розслiдування.
повинна пiдписати Акт службового розслiлування, а у разi вiдмови особи
пiдписаТи такий Акт члеНи KoMiciT складаюТь вiдпоВiдний Акт, який додасться

ло Акту внутрiшнього службового розслiдування.

у

разi вiлсутностi члена koMicii пiд час пiдписання дкта внугрiшньоIо

службового ро3слiдування, причина його вiдсутностi зазначасться в дктi.
Знiмати копiТ з Акта внутрiшнього службового розслiдування до подання
його на розгляд керiвнику закладу забороняеться.

l0. Акт службового розслiлування на вимогу, особи стосовно яксll.
проведено внутрiшнс службове розслiдування? Ilовинен
розгля/_(а.I.ися в ii

присутностi.
l l, Акт внутрiшнього слу>кбового розслiдування iз докуI\4ентами та
iнформаuiсю, отриманою з використанням технi.tних аулiо-вiлео
фiксуючих
засобiв, зберiгасться у коледжу TepMiH зберiгання матерiалiв внутрiшньоl.о
службового розслiдування становиТь 5 (п'ять) poKiB з MoN,IeHTy затвердження
Акту внутрiшнього слу>Iсбового розслiдування. Копiя Акта внутрiшнього
службового розслiдування надасться за письмовим дозволом керiвника закладу.

IV. Прийняття управлiнських рiшень за результатами
внутрiшнього службового розслiдуван ня

l. За резУльтатамИ розглядУ Акт внуТрiшньогО службовОго розслiдуваtlня
керiвник закладу У десятиденний TepMiH з моменту його затвердження приймас

вiдповiдне управлiнське рiшення, з яким ознайомлюсться особа, стосовно якоt
лроводилося службове розслiдування.
2, МатеРiали внуТрiшньогО службовОго розслiдуваннЯ такоЖ можуть бути
пiдставою для приТягнення KpiM особи, щодо якоi проводилося
розслiлуuu"п,
iнших прачiвникiв коледх(у до дисциплiнарнот вiдповiдальностi згiдно з
чинним законодавством УкраТни.
З.

Рiшення, прийняте

за

результатами внутрiшнього слуrкбового
може
бути в установленому законодавством порядку оскарх(ено
розслiдування)
Суду
працiвником
до
коледжу у тому числi, особою, щодо якоi проводилося
розслiдування.
4. За результатами завершеного внутрiшнього слух<бового
розслiдування
при наявностi пiдстав керiвник закладу приймас рiшення шодо перелачi його
результатiu до правоохоронних органiв.
V. Прикiнцевi положення

l.
2.

Полох<еннЯ затвердЖу€тьсЯ

керiвниКом заклалу освiти.

Змiни та/або доповнення до цього Положення вносяться в поря/tкV,

встановленому для його прийняття.

