
Звiт
щодо виконання плану роботи уповноваженого з антикорупцiйноi дiяльностi

Щнiпровського нацiонального унiверситету iMeHi Олеся Гончара
пiд час вступноi кампанii 2022 року.

Nь

з/п

Заходи TepMiH

виконання

Виконавцi Примiтка

1. Формуванrrя обiзнаностi з питань запобiгання та
виявленшI корупцii:
- систематизацiя та оrrрилюдненЕя у роздiлi

<<Всryпниковi>> сайту ДНУ антикорупцiйних
полiтик та роз'яснень з питань антикорупцiйноi
дiяльностi унiверситетti
- iнструктивне заняття з членами прийма"llьноi

KoMiciT щодо tIитань корупцiйних ризикiв пiд
час вступноi кампанiТ та шляхiв iх усунення або
мiнiмiзацiТ;

- органlзацш консультацlи для учасникlв
вступноТ кампанiТ з питань запобiгання
корупцii.

До 05.07.22

Що 08.07.22

Пiд час
всryпноi
кампанiТ

уповноважений з

антикорупцlиноl
дiяльностi

уповноважений з

антикорупцlино1
дlяльност1

уповноважений з

антикорупцlино1
дiяльностi

Виконано.
Оновлено матерiали у роздiлi <Протидiя
корупцiТ> сайry ДНУ.

Виконано.
Проведено iнструктивне заняття з

працiвниками прийма-пьноТ KoMiciT, розданi
гrам'ятки щодо дiй у разi надходження
пропозицii неправомiрноТ вигоди або
незаконного подарунку.

Звернень за консультацiями не надходило.

2. Антикорупцiйний аналiз розпорядчих
документiв ЩtIУ I\одо:
- формування та регламенту роботи

приймальноТ KomriciT;

- проведенtш конкурсного вiдбору;
- форr"ryвання рейтингових спискiв;
- проведенIIя вступних випробувань татворчих

KoHKypciB;

Що t5.07 .22 уповноважений з
антикорупцlиноl
дiяльностi

Виконано.
Норм, якi вказують на корупцiйнi ризики,
у розпорядчих документztх не виrIвлено.



- формування та органiзацiя роботи
апеляцiйних комiсiй;
- прийому на навчаЕня iноземних сryдентiв.

з. Монiторинг проведення вступних випробувань
та творчих KoHKypciB:
- забезпечення догryску уповновtDкеного з

антикорупцiйноi дiяльностi у якостi
спостерiгача до мiсць проведеншt вступних
випробувань та творчих KoHKypciB;

- у{асть у роботi апеляфйних
спостерiгача;

комiсiй у якостi

- )лIасть у якостi спостерiгача пiд час
оцiнюванЕя мотивацiйних листiв;

- )лIасть у розглядl
батькiв.

скарг абiryрiентiв та ixHix

Згiдно
графiку
проведеншI

Згiдно
графiку
проведенш{

Згiдно
графiку
проведеншI

Пiд час
надходження

Ректор,
вiдповiдальний
секретар
приймальноi
KoMiciT

уповноважений з

антикорупцiйноТ
дiяльностi

уповноважений з
антикорупцiйноi
дiяльностi

уповноважений з
антикорупцiйноi
дiяльностi

Виконано.
Було встановлено факт полегшення
завдань творчого конкурсу за
спецiальностями 022 <<Щизайн> та 023
<Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрацiя>. Але цi завдання
були однаковими для Bcix учасникiв
конкурсу. Тому цей факт не може свiдчити
про корупцiйнi дii з боку службових осiб
дну.

Виконано.
Корупцiйних дiй не виявлено.

Виконано.
Корупцiйних дiй не виявлено.

Виконано.
Корупцiйних дiй не виявлено.

4. Формування рейтингових спискiв:
- участь у процедурi формування рейтингових
спискiв;
- )лIасть у засiданнях приймальноi KoMiciT з
розгJIяду питаЕь зарахуваннrI, переведеншI на

Згiдно
процедури
Згiдно
гпафiкч

уповноважений з
антикорупцiйноТ
дiяльностi

Виконано.
Корупцiйних дiй не виявлено.



вакантн1 мlсц1 за державним замовленням у
якостi спостерiгача;
- перевiрка документiв, що пiдтверджують
прilво пiльгового зарахування на навчання.

проведення

Пiд час
наданшI

5. Органiзацiя роботи з повiдомленнями про
порушення вимог антикорупцiйного
законодавства пiд час вступноi кампанii:
- органiзацiя роботи каналiв для повiдомлень

про порушення законодавства пiд час всryпноТ
кампанii (телефон, електронна пошт4 графiк
особистого прийому) та розмiщення ix у
широкому досryпi;

- органiзацiя розгляду повiдомлень про
корупцiйнi або пов'язанi з корупцiею
правопорушення та реаryвання на них;
- забезпеченнrI захисту прав викривачiв.

!о 04.07.22

Пiсля
отриманнrI

весь перiод

уповноважений
антикорупцiйноТ
дiяльностi

Виконано.

Iнформацiя про канапи для повiдомлень
про порушенtш законодавства пiд час
всryпноТ кампанii була розмiщена на сайтi

ДНУ, у примiщеннях приймальноi KoMicii,
аудиторiях, де проводились творчi
конкурси, працювЕtли апеляцiйнi KoMicii.

Повiдомлень про корупцiйнi або пов'язанi
з корупцiею правопорушеннrI не
надходило.

6. З метою забезпеченшI прозоростi всryпноi
кампанii здiйснювати монiторинг своечасного
оприлюдненIuI на сайтi ДНУ наступних
матерiалiв:
- iнформацiя про правила прийому до ДНУ;
- скJIад та контакти прийма-llьноi KoMicii;
- скJIад апеляцiйних комiсiй;
- положення про KoMiciT;
- критерiТ оцiнюваншI творчих KoHKypciB,
вступних випробувань;
- рейтинговi списки абiryрiентiв;
- списки абiryрiентiв, якi мають пiльги для
пеDшочеDгового зарахування на навчаншI за

Що 06.О7.22

Що 06.07.22

До 05.0'7.22

Що 06.01.22

Що 06.07.22

Згiдно
графiку
поиймальнот

уповноважений з

антикорупцiйноi
дiяльностi

Виконано.
Вся iнформацiя оприлюднювалась
сайтi ДНУ своечасно.



державним замовленнrIм;
- списки зарахованих осiб, якi мають пiльги длrя
першочергового зарахування на навчання за
державним замовленням.

KoMlcl1

7. Забезпечення вiдеофiксацiТ iндивiдуальних
спiвбесiд

09 -16.08.22 Ректор,
вiдповiдальний
секретар
приймальноТ
KoMicii

Виконано.

8. Здiйснення аЕтикорупцiйного аналiзу наказiв
щодо зарiжування на навчаннrI.

Згiдно
графiку
приймальноТ
KoMiciT

уповноважений
антикорупцiйноi
дiяльностi

Виконано.

9. Участь у роботi комiсiй, робочих груп,
призначених ректором, виконання окремих
завдань за його розпорядженшIм.

за вказiвкою
ректора

уповноважений з
антикорупцiйноi
дiяльностi

Виконано.

уповноважений з at гrцiйноi дiяльностi
Василь СЕРГЕеВ


