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з/п

Заходи TepMiH

виконання

Вiдповiдальнi Примiтка

1. забезпечити виконання та
дотриманIш положень закону
Украiни,.Про запобiганпя
корупцii> та iнших нормативно-
правових aKTiB антикорупцiйного
сппямчвання.

Постiйно. Ректор, проректори,
керiвники структурних
пiдроздiлiв, уповноважений
з антикорупцiйноТ
дiяльностi.

Протягом звiтного перiоду проводилась

робода щодо дотриманIuI зазначених
законодавчих та нормативно-правових
aKTiB.

2. Здiйснити заходи щодо решriзацii
рокомендацiй KoMicii з оцiнки
корупцiйних ризикiв, викJIадених
в ii звiтi за результатами оцiнки у
2021, р.

Протягом року. Ректор, проректори,
керiвники структурних
пiдроздiлiв, уповноважений
з антикорупцiйноТ
дiяльностi.

В цiлому виконано. ,Щеякi зtlходи
перенесено на наступний piK у зв'язку з

введенЕям на територiТ Украiни военного
стаrrу.

вчиЕеннякорупцiйнIDL:,l_, . ,:.._., .- ,

правопорушеЕБ ризикп в

дiяльностi посадових i службових
осiб унiверситегу, здiйснювати
заходи, щодо усунення таких
оизикlв. :

РекЩ;ярqреКýф*ф::; ; ;,.: ]l

KoprBE*Kfl ,ýтрущ.жIffiк, .-.:- 
:, .,,

пйроздiлiв, уповно*апсений
з антикорупцiйноТ
дiяльностi.

Завдяки постiйному монiторинry
;ящ)оВого скJIаду упlверситету,, посадових
iнструкцiй працiвникiв конфлiкry iHTepeciB
не виявлено.

'

:

:



4. У разi
виявленtlrl; ,

порушеннrI.

Ректор, уповноважений з

антикорушцiйноi' дiяльностi.
Випадкiв порушеншI антикорупцiйного
законодавствао якi мiстять ознаки
адмiнiстративного або кримiнального
правопорушення при виконаннi
працiвниками унiверситету cBoik
посадових обов'язкiв, Ile встановлено.

5.,. ЗДiйснити щорiЧну,,оцiнЕf;:,,,:i,.i,+;l. .,

корупцiйних ризикiв у дiяльностi
унiверситеry.

:JIиgтопад,
грудень.

РrеПШОР;-УТrОЮЖСНИЙ, 3;,;;l j ;:,

антикорупцiйноТ дйльностi,
керiвники структурних
пiдроздiлiв.

Викошано. Оцiнецо, корушuiйнi ризики
всryпноТ кампанiI та затверджено
вiдповйний звiт з рекомендацiями щодо
ix чсчненtш та мiнiмiзацii.

6. Продовжити практику розгJIяду
на засiданшIх дорадчих органiв
iнформацiТ про стан та заходи
щодо реалiзацii в унiверситетi
антикорупцiйного законодавствц
проведення тренiнгiв,
методичних занять щодо
практичного застосування вимог
антикорупцiйного законодавства

у рiзних сферах дiяльностi
чнiверситетч.

Упродовж року. Ректорат, керiвники
структурних пiдроздiлiв.

Протягом звiтного перiоду на засiданнях

дорадчих органiв розгJIяд€lпися питаннrI
антикорупцiйних заходiв унiверситету та
хiд ix виконання.

7. Здiйснити зiLходи щодо
ефективного контролю за

освiтнього процwу7 атестацii., .:

сryдентiв, проведеншI науково-
дослiднlтх робiт 8 метою
недогryщеннrI корупцlиних
правопорушень, або порушень,
пов'язаних з корупцiею.

Упродовж року Ректор, проректори,
керiвники структурЕих
:пiфожiлiв;уgýJiхiеваясеrшй:'.
з антикорупфйноi
дiяльпостi.

Контроль за ходом органiзацii
навчztпьного процесу, атестацii сryдентiв,
проведення нфlФво-доёлiЛних робi1;'
здiйснювався в загальнiй системi
контролю дiяльностi струкryрних
пiдроздiлiв унiверситету.
З цiсю метою здiйснено монiторинг 10

заходiв контролю знань здобувачiв освiти
та пiдсумкових атестацiй.



8. Продовжити функцiонууванIu[
антикорупцiйноi, лiнii: <<Повiдом

про корупцiю>>, iнших
внутрiшнiх та реryJIярних
каналiв для передачi повiдомлень
(в тому числi анонiмних)
працiвниками та здобувачами
освiти унiверситеry.

Постiйно. Зазначена система отримання iнформачiТ
працювЕtпа постiйно.

9. Розглядати в межtlх повновФкень
повiдомленшI щодо причетностi
працiвникiв унiверситету до
вчинення корупцiйних
правопорушень, здiйснювати
аналiз звернень, розглядати його
на нарадах та розробляти
вiдповiднi заходи щодо усунення
причин i умов, якi сприяють
корупцiйним проявам.

Постiйно. Ректор, уповноваэкений з

антикорупцiйноТ дiядьностi.
Аналiз звернеЕь цромадян здiйснювався
постiйно.
Повiдомлень, якi б мали пiдтвердженi

факти щодо причетностi працiвникiв

унiверситету до вчинення корупцiйних
правопорушень, не надходило.

10. З метою виявлення причин та

умов, що сприяли вчиненню
корупцiйного правопорушенIlя,
або невиконанIuI вимог
антикорупцiйного законодавства
органiзовуваfи, проведення
службових розслiдувань
(перевiрок).

У разi
виявленшI
порушенЕя.

Ректор, уповновiDкений з
антикорупцiйноi дiяльностi.

Здiйснено 2 перевiрки фактiв,
встановлених пiд час антикорупцiйного
супроводу всryпноi кампанiТ.
Випадкiв порушенЕя антикорупцiйного
законодавства при виконаннi
працiВниками'унiвryсИfgгу' своiх -.

посадових обов'язкiв не встановлено.

11. Забезпечити здiйснення облiку
працiвникiв ун{ворситоr.f;;,, : ; ;l. . ;,l

притягrгутих до вlдповlдitльностl
за вчинення корупцiйних

уповноважений з
антикорупцiйноТ дiяльностi.

Yci реестри ведуться. Випадкiв порушення
антикорупцiйного законодавства при
виконаннi працiвниками унiверситеry
cBoix посадових обов'язкiв не встановлено.



правопорушень, повiдомлень
викривачiв корупцiТ, проведенi
згiдно Антикорупцiйноi
програми внутрiшнi
розслiдування та перевiрки.

т2. Органiзувати наданIutr допомоги
суб'сктами декJIарукlння у
заповненнi декllарацiй.

Сiчень - березень .Що Bcix суб'сктiв декJIарування доведено
iнформачiю про необхiднiсть подt}ння

декrrарацiй. Наданi консультацii суб' ектам
декJIарування, якi припинили свою
дiяльнiсть, щодо особливостей
декJIарув€lнЕя при звiльненнi.

1з" Здiйснити наданшt декларацiй
суб'екта,ми декJIаруванrш згiдно
Закону Украiни ..Про запобiгання
корупцiТ>.

Сiчень - березень Ректор, проректори. Щекларування не здiйснюва-тlось у зв'язку з
введенням на територii УкраiЪи военного
стану.

|4. Органiзувати перевiрку
своечасностi надання декларацiй
та iнформування уповновiDкених
органiв про осiб, що не нада-пи ii.

.Що б квiтня. уповновахсений з
антикорупцiйноТ дiяльностi.

.Щек.шарування не здiйснювалось у зв'язку з

введенш{м на територiТ УкраiЪи военного
стану.

15. Здiйснювати проведення
юридичноi (антикорупцiйноr)
експертизи проектiв нормативних
та Розпбрядчйх:актiв 

'"'''" '

унiверситету.

Постiйно. Нача-шьник юридичного
вiддiлу, уповновiDкений з

антикорупцiйноТ дiяльностi.

Виконано.
Пiд час проведення експертизи
коруплiйних ризикiв,не виJIвлено.

16r Забезпечувати якiсний добiр
кадрiв на засадах
неупередженостi, коilкурсцого
вiдбору.

Постiйно. Конкурсна комiсiя,
начаJьник вiддiлу кадрiв,

уповновчDкений з

антикорупцiйноi дiяльностi.

Виконано.
Пiд час прийому працiвникiв на робоry в

унiверситот потенцiйного конфлiкry
iHTepeciB не виrIвлено.



\7. Здiйснювати проведення
антикорупцiйноI перевiрки,
дiлових партнерiв унiверситеry.

Постiйно. Проректори, уповноважений
з антикорупцiйноТ
дiяльностi, тендерний
KoMiTeT.

Виконано.

18. Продовжити пр€lктик)r .

роз' яснювальноi роботи;
спрямованоi на формування у
працiвникiв унiверситету та
здобувачiв освiти негативного
ставленru{ до фактiв корупцii,
пiдвищення iх громадськоi
свiдомостi та активностi у
протидiТ корупцiТ, зrtл)чаючи до
цього громадськi органiзацii,
органи студентського
самоврядування.

Упродовж:року. Ректорат, уповновiDкений з

антикорупцйноi дiяльностi.
Виконано.
На базi Навчально-методичного центру
пiслядипломноi освiти та пiдвищення
квirлlфlкацll органlзованl курси
пiдвищення квалiфiкацii з питань
запобiгання корупцii.
Сryденти ДНУ брали участь у Базовому
KoHKypci для студентiв <YОUнiверситеп>,
Всеукраiнському антикорупцiйному
MyTKopTi НАБУ i НАЗК.
Пiд час зустрiчей з першокурсниками до
IIих доведенi TxHi права, у тому числi щодо
звернень з питань корупцii.

19. забезпечити висвiтлювання
антикорупцiйних аспектiв в ходi
пiдготовки студентами курсових,
диппомних, конкурсних робiт пiд
час проведення тижнiв шравових
знань, наукових форумiв тощо.

Упродовж року. ,Щекани факультетiв. Виконано.

20. З метою наданЕя квшriфiкованоi
консультацiйноi допомоги з

питань дотриманшI
антикорупцiйного законодавства
максимzlльно використовувати
можJIивостi юридичноТ клiнiки
унiверситету.

Постiйно. ,Щиректор юридичноТ кJIlнlки. Юридичною клiнiкою унiверситету
надавапась ква-пiфiкована консультацiйна
допомога студентам, працiвникам

унiверситету та iншим категорiям

цромадян на постiйнiй ocHoBi.



2I. Здiйснювати iнформуванIuI
громадськостi через офiцiйнi
ресурси унiверситетt,про вжитi
заходи щодо запобiганнll та
виявленЕя корупцii, поширювати
просвiтницькi матерiали щодо
прав громадян, механiзмiв ii
реалiзачii, а також пропЕlгувати
нацlоЕttльнl та зtгitльнолюдськl
духовнi цiнностi.

Упродовж року. уповноважений з
аЕтикорупцiйноТ дiяльностi,
агентство <Унi-Прес>.

Матерiа_пи щодо протидiТ корупцiТ
постiйно розмiпryваJIись на сайтi ДНУ,
iнформачiйних ресурсах факультетiв.

22. Проаналiзувати нормативнi
документи унiверситету з питань
запобiгання корупцiI та привести
ix у вiдповiднiсть до чинноi
нормативно-правовоТ бази.

Вересень -
жовтонь.

уповноважений з
антикорупцlино1 дlяльност1.

Виконано.
Розроблено та затверджено Порядок
запобiгання та вреryлювання конфлiкry
iHTepeciB в .ЩНУ, Концепцiю
антикорупцiйного комплаенсу .ЩНУ,
Порядок роботи уповновiDкеного з

антикорупцiйноi дiяльностi ДI{У пiд час
всryпноТ кампанii. Оновлено Положення
про уповновЕDкеного з антикорупцiйноТ
дiяльностi ДНУ.

2з. Узагаrrьнити результати
проведеноi антикорупцiйноi
роботи за перше та друге пiврiччя
2О22 року, пiдготувати звiти та
надати iх до Нацiонального

Червень,

ЦРудень.

уповноважений з
антикорупцiйноi дiяльностi.

Звiти пiдготовлено.

агентства з ш{таIiь запооlгаш{я
корупцiТ.

24. Розробити план заходiв

унiверситету щодо запобiгання ,

корупцii gа2022рiк.

Грудень. уповноважений з

антикорупцiйноТ дiяльностi.
Виконано.


