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План заходiв
щодо виконання Антикорупцiйноi програми ДЕУ на 2023 piK

Затверджую

п
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ль

з/п

Заходи TepMiH

виконання

Вiдповiдальнi Примiтка

1. забезпечити виконання та
доц)иманIUI положень закону
Украihи,,Про запобiгання
корупцii> та iнших нормативно-
правових aKTiB антикорупцiйного
спрямування.

Постiйно.

2. Здiйснити зtlходи щодо реалiзацii
рекомешIащifi KoMicii з оцiнки
корупцlиних ризикlв, викJIадених
в iT звiтi За Результатами оцiнки у
2022 р.

Протягом
року.

з. Вживати заходiв щ.одо виrIвлення
та усунення конфлlкту lнTepeclв,
ВИЯВJUIТИ GПРИЯТЛИВl ДЛЯ
ВЧЧIl, е Ш.{Я,ýQР}пцtйних
правопорушень ризики в

дiяльностi посадових i сrryжбових
осiб yHiBepe,ИTeTy, здiйснювати

lцодf 1,щQд9 
ycyHeHH,I таких

()ИЗИКlЕ",,..:, _:

Постiйно. РеКТОР" ,,,

пlдРО?ДlJl.tВril , ,

уповнова)кении з
- 1.1 j

антикОрупцiЙноГ
. ]|t .

дшльНа$fl., г }I
l \ ri, ,r,{

4. Здiйсфrоl,qЙ, iнфopMyBaHHrI

уповноважёних органiв, МОН
Украiни у разi виllвлення
випадкiв пOрушеЕнrI
антикорупцiйного законодавства
при виконitннl працlвниками
унiверситеф cBoix посадових

L,
ооов'язкlв

У разi
виrtвленнrI
порушеннrI.

ii];''
l,t :; ., i

]1 { 11 i''l



5. Здiйснити Щорiчну оцiнку
корупцiйних ризикiв у дiяльностi
унiверситеry.

Листопад -
ЦРУдень.

РектоР,
уповIIовФкений з
антикорупцiйноТ
дiяльностi,
керlвЁики

6. Продовжити практику розгJIяду
на засiданнJIх дорадчих органiв
iнформацii пг9..стан та заходи.
щодо ре{tлlзацll в унlверситет1
антикорупцiйного законодавства,
проведенtul цlенiнгiв,
методичЕих занrIть щодо
практичного застосуваннJI вимог
антикорJпц!fi ного законодавства

у рiзних сф.р* дiяльностi
унlверситету.

Упродовж
року.

Ректорат,
керiвчики
струцтурних
пiдроздiлiв

:'l l]

,7. Здiйснити заходи щодо
ефективного контролю за
оргаНiзацiею та здiйсненням
освlтньQго процесу, атестац11

здобувачiв, вищоi освiти,
проведеншI науково-дослiдних
робiт з метою недогryщеннJl
корупцiйншс правопорушень, або
порушель,, шов'язаних з
корупцl,еIо:

Упродовж
року.

Ректоп"i1
Iпрорчш!ри,

керlвннки- ': ,,

струфу_.рних
пlдро341лlв,

.,].,]
уповцовtDкении з
антикорупцlино1
дiяльностi.

8. забезпечити належне
IUI антикорупцlино1

лiнiТ аПовiдом про корупцiю>,
iнши1 внуфiшнiх т.а регулярних
канаJпв для передач1 повlдомлень
(в тому числi анонiмних)

. 
l,; ,. ,, 

.

працiвникаплрr та здобувачами
освlти уцIрерситету.

Постiйно. уповцоважений з

антикорупцlино1
дlяльност1.

9. РЬзглядати в межах повновФкень
повi4омлgуня щодо причетностi
працlвникlв 

i унlверситету до
вчинення ýорупцlиних
правопорушень, здiйснювати
аНшiз ЗВеРНрнь, розгJIядати Його
н1 нарl4т т4 розробляти
вlдповlдз_л заё,оди. щодо ycyHeHIUI

цричин, l 
yчqв, як1 сприrIють

корYпцlиним проявам.

Постiйно.



10. З метою'виrIвленIш причин та

умов, що сгIриJIли вчиненню
корупцiйного правопорушеншI,
або невиконаши вимог
антикорупцiйного законодавства
органiзовувати проведеншI
слryжбових розслiдувань
(перевiрок).

У разi
ВИJIВЛеНIUI

порушеннrI.

Ректор,

упов.цоважеlий;
антикqрупцlиноl
дlяльност1.

11. Забезпечити здiйснення облiку
працiвникiв унiверситету,
притягнутих до вiдповiдальностi
за вчиненtul корупцiйних
правопорушень, повiдомлень
викривачiв кррупцii, проведенi'
згiдно АнтикорупцiйноТ

, 
:l .

прогр.ами:вЕутрlшЕ1

розслlдування та перевlрки.

Упродовж
року.

уповноважений з
'l . 

-антикорупцlино1
дlяльност1.

iт

liit

li'i
;iil.

t2. Органiзува -ти надання допомоги
суб' ектам,.1 декJIаруванIш у
заповненнi деклараЦiй.

Сiчень -
березень.

уповноважений з

антикорупцiйноi
дUIльЕостl.

1з. ЗДiйсниtй надання декларацiй
суб'екташrи ,д9кларування згiдно
Закону }краtни 

uПро запобiгання
корупцl1)>. . .

Сiчень -
березень.

Ректф,
прорqFтори:

iil,,. l

|4. Органiзувати гlеревiрку
свOечасност1: наданЕя дек.ilарацlи
та iнформуч4нIIя уповновtDкених
оргаЙiв про осiб, що не надали ix.

[о 5 квiтня. уповноважений з

антикорупцlиноr
дiяльttiостi.

ll| .

]i

15. ЗдiйснюваfЁ антикорупцiйну
0цlнку. про:eKтlB нормативних та

розцорядчих актш унlверситету.

Поотiйно. Уповg*оЬажений i
антикрр}iпцiйноi
дiяльцостi,
начiцьник
юрид6lЧЁого
вlллlJIу.

16. Забезпе_иуq9lи якiсний добiр
крдрlв }Ia засада}
неупередженост1, конкурсного
вiдбору. 

,

Постiйно. KoHr<ygcHa комiсiя,
начЕrльник вlддlлу

у ииз
анти ино1

|,7. Постiйно. Проректори,
уповцоважений з

lil,,,,,.,
антиý.?рупцlино1
дtяльl*остt.

ll] ,,il

r,1l

Н, i

ll',
)lt .
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18. Продовritити практику
роз'яснювальноТ роботи,
спрямованоi на формування у
працiвникiв унiверситоту та
здобувачiв освiти негативного
ставленIш до фактiв корупцii,
пiдвищення ix громадськоТ
свiдомостi та активностi у
протидiТ корупцiТ, заirrlаючи до
цього цромадськi органiзацiТ,
органи студентського
самоврядуванIUI.

Упродовж
року.

Ректорат,
l]

уповцр_ващении з
антикDрупцlиноr
дlяльЕост1.

:i

]i1

19. З мотою реалiзацiТ КонцепцiТ
антикорупцiйного комплаенсу
ДНY розробити компласнс- 

..
полlтики та 1мплемеIIтувати ш
лйльнiсть. vнiвепситетч.

Упродовж
року.

2о. Органiзуваlg ознайомленнrI
першокурсн{4кlв з системою
г_rротидii, корупцiТ ЩIУ, його
комплаенс-полlтиками.

Вересень -
жовтень.

уповповажений з
антикорупцiйноi
дiяльностi.

l]

2|. Забезuечити.висвlтлюваннr{
.g

антикорJпцlцних аспектlв в ход1
пlдготовки студентами курсових,
дипломЕих, конкурсних робiт,
наукових форумiв тощо.

Упродовж
року.

,Щекаr*и

факулътетiв.

,i,:

i]i!

22. З метою налрння ква_lriфiкованоi
кансульJацiйноТ допомоги з

питань дотримання
антикорупцiйного законодавства
максиМаЛьнсi використ:вryа:и
мо.лшиво:т1 юридично1 клlнrки
I/нlверситету.

Постiйно.

i;i, ,

il}

:dl

юридIFчr{оl кJIlнlки.

23. Здiйснюрашл, 
iнф 

ормуванIuI
гроМйСlкоСтi через офiцiЙнi

ресурсg унlЕерситету про вжит1
заходи йодо;запобiгання та

риllвленнr[,корупцii, поширювати
цросвlтницьк матерrт" з:до
прав |ромадян, механlзмIв 1х

реалiзацii, 0, qакож пропаryвати.
нацlонrlльнr та загальнолюдськl
луховнi чiннgстi.

Упродовж
року.

уповноважеlии_з
антикррупцtиноl
.ЩlЯЛЬSОСТ1;

агентQтво <YHi-
Прес>i.

24. Органiзуват4 та здiйснити
антикор_упlriйний су пров iд
вступноi кампанii 202З р.

Березень -
жовтень.

*,i

l!l
a



25. Проаналiзувати нормативнi
докуI1,Iенти унiверситету з питань
запобiганнrr корупцii та привести
1х у вlдповlднlсть до чицно1
нормативно-правовоi бази.

Вересень -
жовтень.

26. Узагальнити результати
проведеноI антикорупцiйноi
роботи за2022 piK, пiдготувати
звiти та надати звiти:
- ректору

- до Нацiон{tпьного агеIIтства з
питань запобiгання корупцii.

Що 15 сiчня
2024 р.
[о 10 лютого
2024 р.

Уповцоважений з
антикOрупцiйноi
дiяльностi.

27. Розробити цлаЕ заходiв

унiверситеф щодо запобiгання
корупцii HaZO22piK.

Що 15 сiчня
2024 р.

Уповgов4ж::r".:
антицрgупцlино1
дlяльност1.

уповноважений з iйноi дiяльностi
Василь СЕРГЕеВ il]

л1l;

ili
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