
Звiт
пIю вIrкоЕlЕяя lшацr заходiв цодо виконаяrrя Аптпкорупцiйпоi щlограмп ,Щпiщlовського нацiональпого

унiверсгrвry iмепi Олеся Гончара у 2020 роцi

ль

з/ш

Заходи TepMiH

виконання

вiдповiдальнi Примiтка

1. Забезпечити виконанIIя та дотриманЕя
положень закону УкраiЪи ,.Про
запобiганшI корупцiТ> та iнших
нормативно-правових aKTiB
антикорупцlиного спрямуванЕrI.

Постiйно Ректор,
проректори,
керiвники
структурних
пiдроздiлiв,
уповновiDкена
особа з питань
запобiгання та
виrIвленЕя корупцiТ

Протягом звiтного перiоду проводилась

робота щодо дотримання зазначених
законодавчих та нормативно-правових aKTiB.

2. Вживати заходiв щодо виrIвленIuI та
ycyнeнtul конфлiкry iHTepeciB, виrIвляти
сприятливi для вчиненtul корупцiйних
правопорушень ризики в дiяльностi
посадових i слryжбових осiб унiверситеry,
здiйснювати зitходи, щодо усунення таких

ризикiв.

Постiйно Ректор,
прорсктори,
керiвники
структурних
пiдроздiлiв,
уповновtDкена
особа з питань
запобiганIuI та
виявленIuI корупцiТ

Завдяки постiйному монiторинry кадрового
скJIаду унiверситету, lrосадових iнструкцiй
працiвникiв конфлiкry iHTepeciB не
виJIвлено.

з. Здiйснювати iнф ормуваннrI
правоохоронних органiв, МОН УкраiЪи у
разi виявленшI випадкiв порушення
антикорупцiйного законодавства при
вйконаннi працiвниками унiверситеry
cBoii посадових обов'язкiв.

У разi
виявленIUI
порушенЕя

Ректор,

уповноважена
особа з питань
запобiгання та
виявленIuI корупцii

Випадкiв порушенtш антикорупцiйного
законодавства, якi мiстять ознirки
адмiнiстративного або кримiнitльного
правопорушенЕя при виконаннi
працiвниками унiверситету cBoii посадових
обов'язкiв, не встановлено.



4. Здiйснити оцiнку корупцiйних ризикiв у
дiяльностi унiверситету

KBiTeHb -

травень
Ректор,
уповновtDкена
особа з питань
запобiганIuI та
виявленнrI
корупцii',
керiвники
структурних
пiдроздiлiв

Перенесено на перiод пiсля виборiв
керiвника.

5. Продовжити практику розгляду на
засiданнях ректорату iнформацii про стан
та заходи щодо реалiзацiТ в унiверситетi
антикорупцiйного законодавства,
проведення тренiнгiв, методичних заtulть

щодо практичного застосування вимог
антикорупцiйного законодавства у рiзних
сферах дiяльностi унiверситету

Упродовж року Ректорат,
керiвники
структурних
пiдроздiлiв

Протягом звiтного перiоду на засiданнях
ректорату розглядtLлися питаннrI
антикорупцiйних заходiв унiверситеry хiд
ik виконання.

6. Здiйснити заходи щодо ефективного
конц)олю за органiзацiею та здiйсненням
освiтнього процесу, атестацiТ студентiв,
проведення науково-дослИних робiт з
метою недогrущенrш корупцiйних
правопорушеньо або порушень, пов'язаних
з корупцiсю

Упродовж року Ректор,
проректори,
керiвники
структурних
пiдроздiлiв,
уповновil)кена
особа з питань
запобiгання та
виrtвленIut корупцii

Контроль за ходом органiзацii навчального
процесу, атестацiТ сryдентiв, проведеншI
науково-дослiдних робiт здiйснювався в
загаrrьнiй системi контролю дiяльностi
структурних пiдроздiлiв унiверситеry. З
метою виrIвлення випадкiв оц)имання
неправомiрноi вигоди здiйснювався
вибiрковий монiторинг проведення заходiв
екзаменацiйних сесiй та пiдсумковоi
атестацii. Протягом року проведено 10

рейдiв з цього питання.
7. Продовжити функцiонування електронноТ

пошти ректора, телефона довiри, поштових
сцриньок дIя передачi повiдомлень (в тому
числi анонiмних) працiвниками та
стчлентами чнiвеоситетч.

Постiйно уповноважена
особа з питань
запобiганнята
виJIвленЕя корупцiТ

Зазначена система отриманшI iнформацii
працювitла постiйно.



8. Розглядати в можах повноважень
повiдомленшI щодо причетностi
працiвникiв унiверситету до вчинення
корупцiйних правопорушень, здiйснювати
аналiз звернень, розгJIядати його на
нарадах та розробляти вiдповiднi з€lходи

щодо усунення причин i умов, якi
сприJIють корупцiйним проявам.

Постiйно Ректор,

уповновtDкена
особа з питань
запобiганшI та
виJIвлення корупцii

Аншriз звернень громадян здiйснювався
постiйно.
Повiдомлень, якi б мали пiдтвердженi

факти щодо причетностi працiвникiв

унiверситеry до вчиненшI корупцiйних
правопорушень, не надходило.

9. З метою виявленIuI причин та умов, що
сприяли вчиненню корупцiйного
правопорушеннrI, або невиконанIи вимог
антикорупцiйного законодавства
органiзовувати проведення с.lryжбових

розслiдувань (перевiрок).

У разi
виJIвленЕя
порушен}UI

Ректор,

уповновФкена
особа з питань
запобiганшI та
виJIвленIu{ корупцiТ

Випадкiв порушення антикорупцiйного
законодавства при виконаннi працiвниками

унiверситеry cBoix посадових обов'язкiв не
встановлено.

10. Забезпечити здiйснення облiку працiвникiв

унiверситету, притягнутих до
вiдповiдальностi за вчинення корупцiйних
правопорушень, повiдомлень викривачiв
корупцii, проведенi згiдно
Антикорупцiйноi програми внутрiшнi
розслiдуваннJI та перевiрки

Упродовж року уповноважена
особа з питань
запобiганIul та
виlIвлення корупцii

Yci реестри заведено. Випадкiв порушенrrя
антикорупцiйного законодавства при
виконаннi працiвниками унiверситеry своТх
посадових обов'язкiв не встановлено.

11. Оргшriзувати наданшI допомоги
суб' ектами декJIаруванЕя у заповненнi
декларацiй.

Сiчень -

березень
уповноважена
особа з питань
запобiганrrя та
виявленЕя корупцii

Виконано. Працiвникам унiверситеry, якi с
суб'ектами декJIаруваннrl згiдно Закону
УкраiЪи .,Про запобiгання корупцiТ>
надавапась методична допомога щодо
заповненшI декларацiй.

|2. Здiйснити надання декларацiй суб'сктами
декJIарування згiдно Закону УIсpаiни ,.Про
запобiганrrя корупцii>

Сiчень-
березень

Ректор,
проректори.

Виконано.

1з. Органiзувати перевiрку своечасност1
наJIанЕя декларацiй та iнформування

,Що 5 квiтня уповноважена
особа з питань

Працiвники унiверсите,,ry, якi е суб'ектами
декJIаруванrrя згiдно Закону Украihи ..Про



вiдповiдних органiв про осiб, що не надапи
ix.

запобiганнJI та
виявленIUI
корупцiТ,
начальник вiмiлу
кадрiв

запобiганнJI корупцiЬ декларацiТ надали
своечасно.

14. Здiйснювати проведення юридичноi
(антикорупцiйно) експертизи проектiв
нормативних та розпорядчих aKTiB

унiверситеry.

Постiйно начатrьник
юридичного
вiддiлу

Виконано.
Пiд час проведеннr{ експертизи корупцiйних
ризикiв не виJIвлено.

l5. Забезпечувати якiсний добiр кадрiв на
засадах неупередженiстi, конкурсного
вiдбору.

Постiйно Конкурсна комiсiя,
начальЕик вlддlлу
кадрiв,

уповнова)кена
особа з питань
запобiгання та
виJ{вленЕя корупцiТ

Виконано.
Пiд час прийому працiвникiв на робоry в

унiверситет потенцiйного конфлiкту
iHTepeciB не виrIвлено.

16. Органiзувати проведенЕя антикорупцiйноi
перевiрки дiлових партнерiв унiверситеry

Постiйно Проректори,

уповновФкена
особа з питань
запобiгання та
виявлеЕIUI
корупцiТ,
тенлеоний KoMiTeT

Виконано.

|7. Продовжити практику роз'яснюваrrьноt
роботи, спрямованоi на формування у
працiвникiв унiверситету негативного
ставленЕя до фактiв корупцii пiдвищення
iх громадськоТ свiдомостi та активностi у
протидiТ корупцii', загlчаючи до цього
|ромадськi органiзацii, органи
стчлентського самовDядчвання

Упродовж року Ректорат,

уповновскена
особа з питань
запобiгання та
виrIвлення корупцiI

Виконано.
Проведенi методичнi заняття за темами:
<<Органи по боротьбi з корупцiею в YKpaihi:

повновt})кення та порядок зверненшI до
них>>, <Органiзацiйно-управлiнськи заходи,
спрямованi на усуненшI причин та умов, що
сприяють оц)иманню неправомiрноi
вигоди.>). (Проводив доцент кафедри



адмiнiстративного i кримiнrtльного права
юридичного факультеry Сачко О.В.);

18. З абезпечувати висвiтлювання
антикорупцiйних аспектiв в ходi
викJIаданшI дисциплiни <<Основи правових
знань>>, пiдготовки студентами курсових,
дипломних, конкурсних робiтrпiд час
проведення тижнiв правових знань,
наукових форумiв тощо.

Упродовж року 'Щекани
факультетiв

Виконано.

19. З метою надання квшriфiкованоi
консультацiйноТ допомоги з питань
дотриманtul антикорупцiйного
законодавства максимtlльно
використовувати можJIивостi юридичноТ
клiнiки унiверситеry.

Постiйно ,,Щирекtор
юридичноТ клiнiки

Юридичною клiнiкою унiверситету
надавалась ква-тliфiкована консультацiйна
допомога студентам, працiвникам

унiверситету та iншим категорiям цромадян
на постiйнiй ocHoBi.

20. Оновити Положенrrя про уповнова"lкеIrу
особу з питань запобiгання та виrIвлення
корупцii
,Щнiпровського нацiонаrrьного

унiверситеry iMeнi Олеся Гончара

червень -

липень
уповноважена
особа з питань
запобiганIш та
виJIвленIш корупцiТ

Виконано.

2|. Розробити Порядок органiзацiТ роботи з

повiдомленЕями про корупцiю, якi поданi
викривачами в,Щнiпровському
нацiональному унiверситетi iMeHi Олеся
Гончара.

KBiTeHb
травень

уповноважена
особа з питань
запобiгання та
виявленшI корупцiТ

Виконано.

22. Здiйснювати нформуванЕя громадськостi
чеDез газетч <<Днiпровський унiверситет>>

Упродовж року уповноважена
особа з питань

Виконано.
оновленi та розмiщенi на веб-сайтi



офiцiйний веб-сайт ДНУ про вжитi заходи
щодо запобiгання та виявленIш корупцiТ,
поширювати просвiтницькi матерiали
щодо прав громадян, механiзмiв ix
реалiзацiТ в державних установах, а також
пропаryвати нацiоншrьнi та
загальнодуховнi цiнностi.

запобiгання та
виJIвлення
корупцiТ, агентство
<<Унi-Прес>>.

унiверситеry <<Положення про

уповноважену особу з питань запобiгання
та виявлення корупцii Щнiпровського
нацiона-пьного унiверситеry iMeHi Олеся
Гончара>, <<Порядок органiзацiТ роботи з
повiдомленнями про корупцiю, якi поданi
викривачами в Щнiпровському
нацiональному унiверситетi iMeHi Олеся
ГончаDо>

2з. Узагшrьнити результати проведеноi
антикорупцiйноi роботи за 2020 piK та
надати звiти до НАЗК за встановленою

формою.

грудень уповноважена
особа з питань
запобiганtul та
виrtвлення корупцii

Виконано"

24. Розробити план заходiв унiверситету щодо
запобiгання корупцii на 2021 piK.

грудень уповноважена
особа з питань
запобiгання та
виJ{влення корупцiТ

Виконано.

25. Прозвiryвати на засiданнi ректорату про
пiдсумки виконання АнтикорупцiйноТ
програми унiверситету в 2020 р та

ухвtLпити ocHoBHi заходи антикорупцiйноТ
дiяльностi унiверситету на 2O2t р.

грудень -
сiчень

уповноважена
особа з питань
запобiганнrl та
виJIвлення корупцiТ

Виконано.

уповноважена особа з питань запобiгання

Василь СЕРГЕеВ


