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Заходи TepMiH

виконання

Вiдповiдальнi Примiтка

l забезпечити виконанIuI та
дотриманIUI положень закону
УкраiЪи,.Про запобiгання
корупцiТ> та iнших нормативно-
правових aKTiB антикорупцiйного
спрямуваннlt.

постiйriо Ректор, ]

проректори,
керiвники
структурних 

1

пiдроздiлiв,
:

уповновФкении з
антикорупцiйноi
дiяльностi.

2. Здiйснити заходи щодо реалiзацii
рекомендацiй KoMicii з оцiнки
корупцiйних ризикiв, викJIадених
в rr зЕiтi за результатами оцiнки у
202| р.

Протягом
року

Ректор,
проректори,
керlвники
структурЁих ,

пlдроздlлlв,
уповноважений з
антикорупцiйнOi
дiяльностi.

з. Вживати заходiв щодо виJ{вленшI
та усуненtUI конФлlкту lнTepeclB,
виявляти сприятливi для
вчиЕеннrI корупцiйних
правопорушень ризики в

дiяльностi посадових i слryжбових
осiб унiверситету, здiйснювати

:аходr, щодо ycyHeHHrI таких
Dизикlв.

Постiйно Ректор, ,

проректори,
керlвники
сруктурI-]их
пцроздlлlв,
уповноважении з
антикорупцiйнОi
дiяльнqстi.

4. Здiйснювати iнф ормуванIuI

уповнOважених органiв, МОН
УкраiЪи у разi виrIвлеЕнrI
випадкiв порушення
антикорупцiйного законодавства
при виконаннi працiвниками

унlверситету своlх посадових
обов'язкiв

У разi
виlIвлення
порушеннrI



5. Здiйснити щорiчну оцiнку
корупцiйних ризикiв у дiяльностi
унiверситеry

Листопад
ЦРУДень

Ректор,

уповновzDкений з
антикорупцiйноi
дiяльностi,
керiвники
структурних
пiдроздiлiв

6, Продовжити практику розгJuIду
на засiданшIх дорадчих органiв
iнформацii про стаЕ та заходи
щодо реалiзацiТ в унiверситетi
антикорупцiйного законодавства,
проведеншI тренiнгiв,
методичЕих занrlть щодо
практичного_застосування вимог
антикорупцlиного законодавства

у рiзних сферах дiяльностi
унlверситету.

Упродовж
року

Ректорат,
керiвники
структурних
пiдроздiлiв

7. Здiйснити заходи щодо
ефективного контролю за
орган!зацiею та здiйсненням..
освlтнього процесу, атестацll
студеттlв, проведенIUI науково-
дослiдних робiт з метою
недоцущенIuI корупцiйних
IIравопор).шень, або порушень,
пов'язаних з корупцiею.

Упродовж
року

Ректор, 
,

проректори,
керiвниКй
структурних
шlдроздlлlв,

уповновtDкении з

антикорупцlино1
дiяльностi.

8. Продовжити функцiонуванIuI
аЕтикррупцiЙноi лiнii <Повiдом
про корупцlю>>, 1нших
вЕутрlшнlх та реryJUIрних
-кана.лiВ 

дJuI передачi повiдомлень
(в тому числi анонiмних)
працiвниками та здобувачами
освlти уцlверситету.

Постiйно уповноважений
антикорупцiйцоi
дiяльностi.

9. Розглядати в межах повновtuкень
повlдоi\{ленIш щодо причетност1
працlвникlв унlверситету до
вчинеFIuI корупцiйних
правопорушонь, здiйснювати
ана_гtiз звернень, розгJIядати його
н1 ]над?да]( та розробляти
вlдповlдн1 заходи щодо ycyEeHIUI
причI4ц 1 умов, як1 сприяють
корупцiйним проявам.

Постiйно Ректор, 
:

уповновадtений з
антикqрупцiйноТ
дU{льностl.

]

!



10. З метою виrIвленIuI причин та

умов, що сприяли вчиненню
корупцiйного правопорушенЕrI,
або невиконанtul вимог
антикорупцiйного законодавства
органiзовувати проведення
сrryжбовшr розслiдувань
(перевiрок).

У разi
виявленtUI
порушеннrt

Ректор,

уповнов€Dкений з
антикорупцiйноi
дiяльностi.

11. Забезпочити здiйснення облiку
працiвникiв унiверситету,
притягнутих до вiдповiдальностi
за вчинення корупцiйних
правопорушень, повiдомлень
викрИвачiв корупцiТ, проведенi,
згiдно Антикорупцiйноi
прогр€ц4и вIIутрlшц1

ро.зслцуваншI та перевlрки.

Упродовж
року

уповноважений
антикорупцiйноi
дiяльностi.

|2. Оргацiзувати наданнrI допомоги
суб' q5.дами декJIару"ljо у
заповщенн1 декJIарацlи.

Сiчень -

березень
уповноважений з
антикорупцiйноТ
дiяльностi.

13. Зл,iйснити надання декларацiй
суб' ектами докJIаруваннrI згiдно
Закону Украiни ,.Про запобiгання
коруцтtii>.

Сiчень -

березень
Ректор,
проректори.

14. Оргщ1,1з, увати перевiрку
свOечаоносfl наданtUI декJIарацlи
та tнQормуваншI уповноважених
органiр]про осiб, що не надали iх.

.Що б квiтня уповноважений з
антикорупцiйноТ
дiяльностi.

15. 3дiйсцювати проведенtul
юрилиlноi (антикорупцiйноТ)
екýлýртизи проектiв нормативних
та розпорядчих aKTiB

унiврРситеry.

Постiйно начальник
юридичного;
вiддiлу,
уповновtDкений з
антикорупцiйноi
дiяльностi.

1б. Заýеl5ечувати якiсний добiр
кадрlЕ на засадах
неупередженост1, конкурсного
вiдбору.

ll' ;::,

Постiйно Конкурсна комiсiя,
начапьник вiддiлу
кадрiв,

уповновtDкений з

антикорупцiйноi
дlяльност1.

|1. Здiйснювати проведенtul
антикорупцiйноi перевiрки
дiлових партнерiв унiверситеry

Постiйно Проректори,

уповнов€Dкений з

антикорупцiйноi
дlяльност1,

-i,

:l]
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тендеDнии KoMlTeT
18. Продовжити практику

роз'яснювальноi роботи,
спрямованоТ на формування у
працiвникiв унiверситету та
здобувачiв освiти негативного
ставленIш до фактiв корупцii,
пiдвищення iх громадськоТ
свiдомостi та активностi у
протидii корупцiТ, заiýclаючи до
цього |ромадськi органiзацii,
органи студентського
самоврядуванIUI

Упродовж
року

Ректорат,

уповноважений з
антикорупцiйноТ
дiяльностi.

19. забезпечити висвiтлювання
антикррупцiйних аспектiв в ходi
пlдготовки студентами курсових,
дшшqмних, конкурсних робiт пiд,l
час цпоJедення ти)кнlв правових
знань] наукових форумiв тощо.

Упродовж
року

,Щекани
факультетiв

20. З \цец;ою наданшI квалiфiкованоi
консудьтацiйноi допомоги з
питац} дотриманЕя
антиýоI)упцlиного законодавства
м аксддд_,Iаль rro використ9ву.в а:и
м9ýrJост1 юридично1 кJIlнlки

унlверситету.

Постiйно Щиректор
юридичноi клiнiки

2|. З4iйсцryвати iнформуванIuI
гррцфськостi через офiцiйнi
ресурри унlверситету про вжит1
3аходу шодо запобiганнrl та
вчдвд:цня кOрупцl1, поширювати
просвlтницьш матерlапи щодо
ПРРВj Ф9уадян, механiзмiв ix
рqчfзцl1, а також пропаryвати.
налl"а,sть.нl та загапьнолюдськ1
духQвнl,цlнЕост1.

Упродовж
року

уповновrDкений з
антикорупцiйноi
дiяльностi,
агентство <YHi-
Прес>.

22. Проала-пiзувати нормативнi
доцуп[енти унlв9рситету з питань

/.запоOlганш корупц11 та привести
iх,v рiлповiднiсть до чинноi
нормативно- правовоi бази.

вересень -

жовтень
уповноважений з
антикорупцiйноТ
дiяльностi.

2з. Узаг4льнити результати
прорвденоi антикорупцiйноi
ооботи за пеDше та лDчге пiвоiччя

червень,
грyдень

Уповноважеций з
антикорупцiйноТ
дiяльностi. i:
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УповновzDкений з дiяльностi
Василь СЕРГЕеВ

2022potcy, пiдгоryвати звiти та
надати iх до Нацiона-тlьЕого
агентства з питань запобiгання
корупчii.

24. Розробити Iшан зшrодiв

унiверситету щодо, запобiгання
коочпцiТ gа2022рiк.

црудень уповнова:кений з
антикорупцlино1
дiяльностi.


