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Заходи TepMiH

виконання

вiдповiдальfii Примiтка

1. Забезпечити виконання та дотримання
rIоложень закону Украiни uпро запобiгання
корупцiТ> та iнших нормативно-правових aKTiB

антикоруlrцiйного спрямування.

Постiйно Ректор, проректори,
керiвники структурних
пiдроздiлiв,
уповновtDкений з

антикорупцiйноТ
дiяльностi.

Протягом звiтного перiоду
проводилась робота щодо
дотриманIUI зазначених
законодавчих та нормативно-
правових aKTiB.

2. Вживати заходiв щодо виlIвленнrI та усунеЕIlя
конфлiкry iHTepeciB, виJIвJIяти сприятливi для
вчинення корупцiйних правопорушень ризики в

дiяльностi посадових i слукбових.осiб, , ,

,унiверситету, здiйснювати заходи, щOдо

Постiйно Ректор, проректори,
керiвники структурних
пiдроздiлiв,
уповновiDкений з

антикорупцiйноi
дiяльностi.

Завдяки постiйному монiторинry
кадрового складу унiверситеry,
посадових iнструкцiй працiвникiв
конфлiкry iHTepeciB не виr{влено.

aJ Здiйснювати iцформуванля уповновiDкених
органiв, МОН УкраТни у разi виrIвленIuI
випадкiв поруш€ння,антикорупцiйного
законодавства при виконаннi працiвниками

унiверситеry cBoix посадових обов'язкiв.

У разi
BIбIBлeHIUI
порушýншI

Ректор, уповновiDкений з
аЕтикорупцiйвоТ 

i

дiяльностi.

Випадкiв порушенЕя
антикорупцiйного законодавства,
якi мiстять ознаки
адмiнiстративного або
кримiнального lrравопорушеннrl
при виконаннi працiвниками



унiверситету cBoix посадових
обов'язкiв, не встановлено.
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дlяльност1 унl,верситету ]

Квiтёнь
травень

Ректор;, уuовноважений з
антиКорупцiйноi
дiяльностi, керiвники
структурних пiдроздiлiв

В унiверситетi створеЕо комiсiю з

оцiнки корупцiйних ризикiв.', На
початку iT роботи було проведено
соцiологiчне дослiдження
<Корупцiйнi ризики очима
учасникiв освiтнього процесу>.
Комiсiсю проаналiзовано 9
напрямкiв дiяльностi,.ЩНУ та
скJIадено вiдповiдний звiт з

рекомендацiями щодо ycyнeнtlrl та
мiнiмiзацiт корупцiйних ризикiв.

5. Продовжити практику розгляду на засiданнях

ректорату iнформацii про стан та заходи щодо
реалiзацiТ в унiверситетi антикорупцiйного
законодавства, проведення тренiнгiв,
методичних занять щодо практичноrо
застосуваннjI вимог антикорупцiйного
законодавства у рiзних сферах дiяльностi
чнiвеоситетч

Упродовж
року

Ректорат, керiвники
структурних пiдроздiлiв

Протягом звiтного перiоду на
засiданнях ректорату
розглядirлися питання
антикорупцiйних заходiв
унiверситеry хiд ik виконання.

6. Здiйснити заходи щодо ефективного контролю
за органiзацiсю та здiйсненням освiтнього
процесу, атестацiТ студентiв, проведення
IIауково-дослiдних робiт з метою недогryщенtul
корупцiйних правопорушень, або порушень,
пов'язайихз корупцiею .,,,

Упродовж
року

Ректор, проректори,
керiвники структурних
пiдроздiлiв,
уповновilкений з
антикорупцiйноi
дiяльностi.

Контроль за ходом органiзацiТ
навчilпьного процесу, атестацii
сryдентiв, проведенюI науково-
дослiдних робiт здiйснювався в
зага-ttьнiй системi контролю
дiяльностi струкryрних
пiдроздiлiв унiверситеry. З
метою виявленЕя випадкiв
отриманнrI неправомiрноТ вигоди
здiйснювався вибiрковий
монiторинг гIроведення заходiв
екзаменацiйних сесiй та



пiдсумковоТ атестацii. Протягом
року проведено 17 рейдiв з цього
питання.

,l. Продовжити фунКцiонуванiчя,електронноi
поrrrти ректора, телефону довiри ректOра,
антикорупцiйноi лiнiТ <Повiдом про корупцiю>>,

поштових скриньок для liередачi повiдомлень (в
тому числi анонiмних) працiвниками та
здобувачами вищоТ освiти унiверситеry.

псiстiйно уповноважений з

антикорупцlино1
дiяльностi.

Зазначена система отриманшI
iнформацii працюва-гrа постiйно.

8. Розглядати в межitх повновiDкень повЦомлення
щодо причетностi працiвникiв унiверситету до
вчинення корупцiйних правопорушень,
здiйснювати аналiз звернень, розглядати його
на нарадах та розробляти вiдповiднi заходи
щодо усуЕення причин i умов, якi сприяють
корупцiйним проявам.

Постiйно Ректор, уповновiDкений з
антиiкорупцiйноТ
дiяльностi.

Аналiз звернень громадян
здiйснювався постiйно.
Повiдомлень, якi б мали
пiдтвердженi факти щодо
причетностi працiвникiв
унiверситету до вчиЕення
корупцiйних правопорушень, не
надходило.

9. З метою виявлення причин та умов, що сприяли
вчиненню корупцiйного правопорушення, або
невиконаннrI вимог антикорупцiйного
законодавства органiзовувати проведення
службових розслiдувань (перевiрок).

У разi
виlIвленнrI
порушенЕя

Ректор, уповноважений з

антикорупцiйноТ
дiяльностi.

Перевiрено б повiдомлень
громадян та 1 матерiал ЗМI про,
начебто, недоброчеснiсть
працiвникiв ЩНУ. Випадкiв
порушеншI антикорупцiйного
законодавства при виконаннi
працiвниками унiверситету своiх
посадових обов'язкiв не
встановлено.

10. Забезпечити злiйснення облiку працiвникiв
унiверситету, притягнутIж до вiдповiда-пьностi
:за вчинення корупцiйних шравогIорушень,
.повiдомлень викривачiв корупцiТ, проведенi
згiдно Антикорупцiйноi процрами внутрiшнi
оозслiдчваннrl та перевiрки

Упродовж
рощу

,]

уповноважений з

антикорупцiйноТ
дiяльпостi.

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



1t Сiчейь,
березень

уповноважений
. антикорупцiйноi
дiя-лъностi.

Виконано. Працiвникам
унiверситету, якi е суб'сктами
декJIарування згiдно Закону
Украiни ..Про запобiгання
корупцii> надавirпась методична
допомога щодо заповнення
декларацiй.

12. Здiйснити наданIuI декларацiй суб' ектами
декJIаруванrrя згiдно Закону УкраiЪи .,Про
запобiгання коочпцii>

Сiчень
березень

Ректор, проректори. Виконано.

l3. Органiзувати перевiрку свосчасностi надання

декларацiй та iнформування вiдповiдних
органiв про осiб, що не надали ix.

.Що б квiтня УпоЁноважений з
антикорупцiйноi
дiяльностi, нача;rьник
вiддiлу кадрiв

Виконано. Працiвники
унiверситету, якi е суб'ектами
декJIарування згiдно Закону
УкраТни ..Про запобiгання
корупцiТ> декларацii надали
своечасно.

14. Здiйснювати проведеннrI юридичноt
(антикорупцiйноi) експертизи проектiв
нормативних та розпорядчих aKTiB
чнiверситету.

Постiйно Начальник юридичного
вiддiлу

Виконано.
Пiд час проведення експертизи
корупцiйних ризикiв не виявлено.

15. Забезпечувати якiсний добiр кадрiв на засадах
неупередженостi, конкурсного вiдбору.

Постiйно Конкурсна комiсiя,
начальник вiддiлу кадрiв,

уповновiDкений з

антикорупцiйноТ
дiяльностi.

Виконано.
Пiд час прийому працiвникiв на

робоry в унiверситет
потенцiйного конфлiкry iHTepeciB
не виltвлено.

|6. Органiзувати прOведеншI антикорупцiйноI
перевiрки дiлових партнерiв унiверситеry

Постiйно Проректори,

уповновtDкений з

антикорупцiйноi
дiяльностi., тендерний
KoMiTeT

Виконано.

I,7. Продовжити практику роз' яснюватrьноi роботи,
спOямоваIIоi на формування у працiвникiв

Упродовж
Doкy

Ректорат, уповноважений
з антикорупцiйноi

Виконано.
проведенi методичнi заняття за
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уЕiверситету негативного ýтавленЕя до фактiв
.корупцii, пiдвищення iх громадськоТ свiдомостi
та,активностi у протидii корупцiТ, з€tлучаючи до
цього цромадськi органiзацiТ, органи
студеЕтсьцого самоврядуваннJI

дiяльностi. темами:
<Конфлiкт iHTepeciB при Еадання
ocBiTHix послуг та шляхи його
подоланш{> (Проводила доцент
кафедри адмiнiстративного i
кримiнального права юридичного
факультеry Лахова О.В.),
<Правовi аспекти протидii
корупцiйним правопорушенЕям у
закJIадах вищоi освiти>>.
(Проводив доцент кафедри
адмiнiстративного i
кримiнального права юридичного
факультету Сачко о.В.);

18. Забезпечити висвiтлюван[ш антикорупцiйних
аспектiв в ходi пiдготовки студентами
курсових, дипломних, конкурсних робiт пiд час
проведення тижнiв правових знань, наукових

форумiв тощо.

Упродовж
року

,Щекани факультетtв Виконано.

19. З метою наданнrI квалiфiкованоi
консультацiйноТ допомоги з питань дотримання
антикорупцiйного законодавства максимilльно
використовувати можJIивостi юридичноТ клiнiки
унiверситеry.

Постiйно ,Щиректор юридичноi
клiнiки

Юриличною клiнiкою
унiверситету надавалась
квалiфiкована консультацiйна
допомога студентам, працiвникам
унiверситету та iншим категорiям
гDомЕuuIн на постiйнiй ocHoBi.

20. Здiйснrовати iнф opMyBaHIuI громадськостi через
гr}зету <,Щнiпр о в сь кий унiвсрситео>, о ф iцi iлниiт
веб-сайт ДНУ про вжитi зtlходи Iцодо
запобiтання та виrIвленнlI корупцiТ, поширювати
просвiтницькi матерiали щодо прав громадян,
механiзмiв ix реалiзацii в державних ycTaнoBulx,

а також пропаryвати нацiона_пьнi та

Упродовж
року

уповнова:кений з

антикорупцiйноТ
дiяльностi., агентство
<Унi-Прес>.

У HoMepi 7 вiд 23 лишlя202l р.
газети <Щнiпровський

унiверситет> надрукована стаття
<<Стоп корупцiя!>.
На веб-сайтi унiверситету
заведено окремий роздiл
<<Протидiя корупцiТ>>, який мiстить



зtгttJlьнолюдськl духовн1 цlнност1. пам'яткио положенtш, звiти та
iншу актуtlльну iнформацiю яка
постiйно оновлюеться.

Проаншiзувiпти,норматиgнi доrумеIIти
. 5r,шфёрситGту.зj питань запебiганя{,коFуттщiТ та
привести tx у вiдповiднiсЬ.до чиннёi
нормативно-правовоi бази.

BgpeceHb -
жовтень

уповноважений з
антикорупцlино1
дiяльностi.

Виконано.

22. Узагальнити результати проведеноi
антикорупцiйноТ роботи за перше та друге
пiврiччя 2021 року, пiдгоryвати звiти та надати
ii до Нацiона-lrьного агентства з питань
запобiгання корупцii.

Червень,

црудень

уповноважений з
антикорупцiйноi
дiялЁностi.

За I пiврiччя202| р. - виконано,
за II пiврiчtlя - у стадii виконання
через вiдсутнiсть форми звiry вiд
нАзк

23. Розробити план заходiв унiверситету щодо
запобiганш{ корупцiТ на 2022 ptK.

Грулень уповноважений з

антикорупцiйноi
дiяльностi.

Виконано.

Уповноважений з антикорупцiйноi дiяльностi ДНУ Василь СЕРГЕеВ
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