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План 

виконання Антикорупційної програми МОН України  

Миколаївським національним університетом 

імені В. О. Сухомлинського  

на 2018 рік 
 

Антикорупційний план університету на 2018 рік розроблений відповідно 

до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», розділу ІІІ Закону 

України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014-

2017 рр.», підпункту «б» пункту 14 розділу ІІ Завдань і заходів з виконання 

Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики 

в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої 

Постановою КМУ від 29.04.2015 №265. 

Метою антикорупційного плану університету є: 

а) забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства; 

б) реалізація завдань і заходів, визначених антикорупційними актами; 

в) визначення корупціогених ризиків та зменшення їхнього впливу на 

діяльність університету; 

г) створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту 

інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю 

за дотриманням щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування; 

д) зниження рівня корупційних ризиків у роботі навчального закладу. 

Загальна політика МОН України та університету щодо запобігання 

корупції у сфері освіти і науки ґрунтується на необхідності: 

- забезпечення доброчесності персоналу університету; 

- забезпечення прозорості діяльності університету; 

- ефективного управління бюджетними ресурсами навчального закладу; 

- доведення до громадськості об’єктивної і достовірної інформації про 

діяльність університету, що зміцнює довіру до університету та держави в 

цілому; 
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- забезпечення механізму ефективної взаємодії зі студентством та 

громадськістю; 

- одержання громадської підтримки під час реалізації антикорупційних 

заходів університету. 

Виконання Антикорупційної програми МОН України здійснюється 

шляхом реалізації Плану виконання антикорупційної програми університету на 

2018 рік.  

 

№ Найменування та зміст заходу  Строк 

виконання 

Відповідаль

ні  

Стан 

виконан

ня 

1. Контроль за своєчасним 

поданням на офіційний веб-сайт 

університету публічної 

інформації з метою вільного 

доступу для громадськості 

відповідно до листа МОН 

України № 1/9-637 від 

28.11.2017 р. та наказу 

університету № 387 від 

04.12.2017 «Щодо забезпечення 

доступу до публічної 

інформації» 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

2. Розміщення на офіційному веб-

сайті університету Плану 

виконання Антикорупційної 

програми МОН України  

Миколаївським національним 

університетом 

імені В. О. Сухомлинського  

на 2018 рік 

Лютий 2018 

року 

  

3. Участь у проведенні службових 

розслідувань, аналіз результатів 

службових розслідувань з 

метою виявлення причин та 

умов, що можуть призвести або 

призвели до вчинення 

корупційного чи пов’язаного з 

корупцією правопорушення 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

3. Перевірка стану проведення 

ремонтних робіт корпусів та 

гуртожитків університету на 

предмет дотримання 

Січень - 

грудень 2018 

року 
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кошторисів та можливих фактів 

зловживань 

4. Здійснення візуального 

контролю за станом земельних 

ділянок, що знаходяться у 

користуванні університету 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

5. Робота з надання громадськості 

можливості здійснювати 

контроль за станом 

використання та юридичною 

долею об’єктів та земельних 

ділянок університету 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

6. Відповідно до листа МОН 

України № 1/11-10794 від 

18.10.2017 здійснювати 

контроль стосовно захисту прав 

та законних інтересів здобувачів 

вищої освіти та проводити 

правову роз’яснювальну роботу 

ст. 92 Конституції України та 

ст.. 46 Закону України «Про 

вищу освіту» Перелік підстав 

для відрахування здобувачів 

вищої освіти 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

7. Відповідно до ст. 56-58 Закону 

України «Про запобігання 

корупції» та листа МОН 

України № 1/9-513 від 

29.09.2016 проводити спеціальні 

перевірки відомостей стосовно 

осіб, які претендують на 

зайняття посад з підвищеним 

корупційним ризиком, 

затвердженим постановою КМУ 

від 25.03.2015 № 171 та Рішення 

Національного агентства з 

питань запобігання корупції № 

2 від 17.06.2016 «Про Перелік 

посад з високим та підвищеним 

рівнем корупційних ризиків» 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

8. На підставі листа МОН України 

проводити моніторинг заходів, 

де є можливість конфлікту 

інтересів 

Січень - 

грудень 2018 

року 
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9. Здійснення контролю за 

витрачанням коштів державного 

бюджету у всіх сферах 

господарської діяльності 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

10. Профілактична робота з 

визначення корупціогенних 

ризиків, пов’язаних з 

ускладненими процедурами при 

зарахуванні студентів на 

навчання 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

11. Робота з уникнення 

корупціогенних ризиків, 

пов’язаних з процедурою подачі 

документів на ліцензування 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

12. З метою якісного добору і 

розстановки кадрів на засадах 

неупередженого конкурсного 

відбору надавати допомогу 

відділу кадрів з цих питань 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

13. На виконання листа МОН 

України № 1/9-622 від 

21.11.2017 р.з метою 

підвищення рівня стандартів 

доброчесності щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту 

інтересів, інших обмежень та 

забов'язань передбачених 

законом України «Про 

запобігання корупції» 

ознайомлювати з даною 

інформацією працівників 

університету 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

14. Перевірка наявності 

корупційних ризиків при 

здійсненні урядування: 

повільний документообіг; 

бюрократизація прийняття 

рішень; 

прозорість інформування 

суспільства 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

15. З метою доведення до 

громадськості об’єктивної і 

достовірної інформації щодо 

платних послуг, які надаються у 

Січень - 

грудень 2018 

року 
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навчальному закладі дану 

інформацію розміщувати на 

сайті університету 

16. Перевірка визначення та 

нарахування посадових окладів 

працівникам університету з 

недопущенням ризиків 

конфлікту інтересів 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

17. Контроль за своєчасністю 

подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій держави, забезпечення 

інформування Національного 

Агентства з питань запобігання 

та виявлення корупції про 

випадки їх неподання чи 

несвоєчасного подання. 

В разі необхідності надати 

допомогу в заповненні 

декларацій 

Січень-квітень 

2018 року  

  

18. Надання методичної та 

консультативної допомоги з 

питань дотримання вимог 

антикорупційного 

законодавства співробітникам 

університету 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

19. Роз’яснення рішення 

Національного агентства з 

питань запобігання корупції № 

839 від 29.09.2017 «Про 

затвердження Методичних 

рекомендацій щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту 

інтересів 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

20. Забезпечення аналізу 

корупційних ризиків, 

проведення моніторингу  

дотримання законодавства щодо 

конфлікту інтересів та 

притягнення до 

відповідальності осіб, винних у 

його порушенні 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

21. Здійснення заходів та контролю 

за дотриманням вимог 

Січень - 

грудень 2018 
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законодавства щодо 

врегулювання конфлікту 

інтересів та вжиття заходів 

щодо їх усунення 

року 

22. Контроль за дотриманням 

антикорупційного  

законодавства під час 

здійснення державних 

публічних закупівель 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

23. Забезпечення розгляду 

пропозицій, скарг та звернень 

громадян, юридичних осіб, 

громадських організацій, що 

надходять до університету 

стосовно порушення 

антикорупційного 

законодавства в університеті та 

проведення аналізу причин їх 

виникнення 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

24. Ведення обліку співробітників 

університету, притягнутих до 

відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень 

або правопорушень, пов’язаних 

з корупцією  

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

25. Вжиття заходів до працівників 

університету щодо яких набрало 

законної сили рішення суду 

щодо притягнення до 

адміністративної або 

кримінальної відповідальності, 

пов’язані з корупцією 

правопорушення 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

26. Надання методичної та 

консультаційної допомоги з 

питань дотримання вимог 

антикорупційного 

законодавства на факультетах 

та інших підрозділах 

університету 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

27. Контроль та перевірка 

законності під час підведення 

семестрових підсумків  

Під час 

сесійних 

періодів 

  

28. Проведення організаційної та Січень -   
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роз’яснювальної роботи із 

запобігання, виявлення і 

протидії корупції в підрозділах 

університету 

грудень 2018 

року 

29. Розроблення форми 

попередження про спеціальні 

обмеження та вимоги, 

встановлені законом України 

при складанні контрактів з 

професорсько-викладацьким 

складом 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

30. Контроль за нарахуванням 

соціальних стипендій пільговим 

категоріям відповідно до 

законодавства 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

31. Контроль та перевірка 

законності проведення 

капітального ремонту 

навчального корпусу №5 та 

гуртожитку № 2 

Січень - 

грудень 2018 

року 

  

32. Втілення антикорупційних 

заходів, які будуть 

запропоновані Міністерством 

освіти і науки України  

Лютий-грудень 

2018 року 

  

33. Розробка зразку анкети для 

опитування студентів з питань  

виявлення фактів зловживанням 

службовими обов’язками та 

порушенням антикорупційного 

законодавства 

Травень 2018 

року 

  

34. Проведення у навчальних 

структурних підрозділах 

опитування студентів денної та 

заочної форм навчання щодо 

виявлення фактів зловживанням 

службовими обов’язками та 

порушенням антикорупційного 

законодавства  

Травень-

червень 2018 

року 

  

35. Аналіз результатів опитування 

щодо виявлення фактів 

зловживанням службовими 

обов’язками та порушенням 

антикорупційного та підготовка 

відповідних  

Червень 2018 

року 
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висновків 

36. Контроль проблем та недоліків, 

які можуть виникати з 

відкритості проведення 

конкурсних відборів на посади 

науково-педагогічних 

працівників, а саме: рівень 

інформаційної відкритості та 

можливість корупціогенних 

ризиків 

Червень – 

вересень 2018 

року 

  

37. Контроль та перевірка 

законності проведення вступної 

компанії у 2018 році 

Червень-

вересень 2018 

року 

  

38. Забезпечення інформування 

спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері протидії 

корупції МОН у випадку 

виявлення ознак корупційного 

чи пов’язаного з корупцією 

правопорушення у діях 

працівників  університету.  

Листопад 2018 

року 

  

39. Відповідно до законодавства не 

рідше одного разу на рік 

інформувати ректора про хід 

виконання антикорупційного 

плану навчального закладу. 

Своєчасне надання звітної 

інформації про результати 

діяльності уповноваженій особі 

МОН України 

Грудень 2018 

року 

  

 

Уповноважена особа 

з питань запобігання  

та виявлення корупції      М. М. Бєлан 


