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План 

заходів уповноваженої особи 

з питань запобігання та виявлення корупції 

у Миколаївському національному університеті 

імені В. О. Сухомлинського 

 

Антикорупційний план університету на 2017 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-

2017роки, 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. 

 

№ Заплановані заходи  Терміни 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Примітка 

1. Надання допомоги в 

заповненні декларацій про 

майно, доходи, витрати і 

Січень - 

березень 2017 

року 

 

 

 



2 
 

зобов’язання фінансового 

характеру співробітникам 

2. Втілення антикорупційних 

заходів, які будуть 

запропоновані 

Міністерством освіти і 

науки України  

Лютий-

грудень 2017 

року 

  

3. Надання методичної та 

консультативної допомоги 

з питань дотримання вимог 

антикорупційного 

законодавства 

співробітникам 

університету 

Січень - 

грудень 2017 

року 

  

4. Забезпечення аналізу 

корупційних ризиків, 

проведення моніторингу  

дотримання законодавства 

щодо конфлікту інтересів 

та притягнення до 

відповідальності осіб, 

винних у його порушенню 

Січень - 

грудень 2017 

року 

  

5. Здійснення заходів та 

контролю за дотриманням 

вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту 

інтересів та вжиття заходів 

щодо їх усунення 

Січень - 

грудень 2017 

року 

  

6. Контроль за дотриманням 

антикорупційного  

законодавства під час 

здійснення державних 

публічних закупівель 

Січень - 

грудень 2017 

року 

  

7. Забезпечення розгляду 

пропозицій, скарг та 

звернень громадян, 

юридичних осіб, 

громадських організацій, 

що надходять до 

університету стосовно 

порушення 

антикорупційного 

законодавства в 

університеті та проведення 

Січень - 

грудень 2017 

року 
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аналізу причин їх 

виникнення 

8. Облік співробітників 

університету, притягнутих 

до відповідальності за 

вчинення корупційних 

правопорушень 

Січень - 

грудень 2017 

року 

  

9. Надання методичної та 

консультаційної допомоги 

з питань дотримання вимог 

антикорупційного 

законодавства на 

факультетах та інших 

підрозділах університету 

Січень - 

грудень 2017 

року 

  

10. Контроль та перевірка 

законності під час 

підведення семестрових 

підсумків  

Під час 

сесійних 

періодів 

  

11. Проведення організаційної 

та роз’яснювальної роботи 

із запобігання, виявлення і 

протидії корупції в 

підрозділах університету 

Січень - 

грудень 2017 

року 

  

12. Розроблення форми 

попередження про 

спеціальні обмеження та 

вимоги, встановлені 

законом України при 

складанні контрактів з 

професорсько-

викладацьким складом 

Січень - 

грудень 2017 

року 

  

13. Контроль за нарахуванням 

мінімальної заробітної 

плати, соціальних 

стипендій пільговим 

категоріям відповідно до 

законодавства 

Січень - 

грудень 2017 

року 

  

14. Вибіркова перевірка 

протоколів з питань 

щомісячного призначення 

стипендій відповідно до 

Правил призначення 

стипендій та чинного 

законодавства 

Січень - 

грудень 2017 

року 
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15. Контроль та перевірка 

законності проведення 

капітального ремонту 

навчального корпусу №5 та 

гуртожитку № 2 

Січень - 

грудень 2017 

року 

  

16. Розробка зразку анкети для 

опитування студентів з 

питань  виявлення фактів 

зловживанням службовим 

становищем та 

порушенням 

антикорупційного 

законодавства 

Травень 2017 

року 
  

17. Проведення на навчальних 

структурних підрозділах 

опитування студентів 

денної та заочної форм 

навчання щодо виявлення 

фактів зловживанням 

службовим становищем та 

порушенням 

антикорупційного 

законодавства  

Травень-

червень 2017 

року 

  

18. Аналіз результатів 

опитування щодо 

виявлення фактів 

зловживанням службовим 

становищем та 

порушенням 

антикорупційного та 

підготовка відповідних 

висновків 

Червень 2017 

року 
  

19. Контроль та перевірка 

законності проведення 

вступної компанії у 2017 

році 

Червень-

вересень 2017 

року 

  

20. Контроль за організацією 

та проведенням 

неупередженого 

конкурсного відбору на 

науково-педагогічні посади 

Серпень 2017 

року 
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21. 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 

2017 року 
  

22. 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 

   

 

Уповноважена особа 

з питань запобігання  

та виявлення корупції      М. М. Бєлан 


