


Антикорупційної  мережі  для  країн  Східної  Європи  та  Центральної  Азії
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Отже, метою Антикорупційної програми є:
1)  забезпечення  дотримання  вимог  антикорупційного  законодавства

шляхом  реалізації  засад  загальної  відомчої  політики  МОН  України  щодо
запобігання та протидії корупції у сфері освіти і науки та заходів, спрямованих
на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням;

2)  запровадження  комплексу  додаткових  заходів  щодо  запобігання  та
протидії  корупції,  розроблених  з  урахуванням  ідентифікованих  корупційних
ризиків,  задля  мінімізації  корупційних  ризиків  у  діяльності  закладів  вищої
освіти, що належать до сфери управління МОН.

Загальна відомча політика МОН України щодо запобігання та протидії
корупції  у  сфері  освіти  і  науки  ґрунтується  на  принципах  законності,
прозорості,  доступності,  неупередженості,  політичної  нейтральності,
толерантності,  дотримання  етичних  норм.  Також  загальна  відомча  політика
МОН України щодо запобігання  та  протидії  корупції  у  сфері  освіти  і  науки
ґрунтується на необхідності:

1) забезпечення доброчесності працівників закладів освіти, що належать
до сфери управління МОН;

2)  забезпечення  прозорості  діяльності  закладів  освіти,  що належать  до
сфери управління МОН;

3) раціонального та ефективного використання бюджетних коштів у сфері
освіти і науки.

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики МОН України щодо
запобігання та протидії корупції у сфері освіти і науки та заходи, спрямовані на
запобігання  корупційним  та  пов’язаним  з  корупцією  правопорушенням,
визначено  з  урахуванням  особливостей  правового  статусу  Університету
наведено  у  Додатку  1  до  Антикорупційної  програми.  Здійснення  заходів  з
реалізації  засад  загальної  відомчої  політики  щодо  запобігання  та  протидії
корупції  у  сфері  освіти  і  науки  та  заходів,  спрямованих  на  запобігання
корупційним  та  пов’язаним  з  корупцією правопорушенням,  забезпечується  з
додержанням  системного  підходу  і  належної  вимогливості  до  організації  їх
виконання.

II.  Навчання  та  заходи  з  поширення  інформації  щодо  програм
антикорупційного спрямування

З  метою  забезпечення  поширення  інформації  щодо  програм
антикорупційного спрямування відповідні посадові особи на постійній основі
надають  методичну та  консультаційну  допомогу  з  питань дотримання  вимог



антикорупційного  законодавства,  проводять  організаційну  та  роз’яснювальну
роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

Також  з  метою  забезпечення  поширення  інформації  щодо  програм
антикорупційного спрямування до відома працівників Університету доводяться
роз’яснення і методичні рекомендації, розроблені Національним агентством, а
також інформація про внесення змін до антикорупційного законодавства.

Крім  цього,  з  метою  утвердження  нетерпимості  до  корупції  та
формування у працівників Університету теоретичних та практичних знань щодо
явища корупції, механізмів запобігання та протидії корупції, а також належного
застосування  вимог  антикорупційного  законодавства,  у  2021-2022  роках
заплановано проведення заходів згідно з наведеним нижче орієнтовним планом.

ПЛАН ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

НА 2021-2022 навчальний рік

№
з/п

Зміст заходу Терміни і
строки 

виконання

Відповідальні за
виконання

1 2 3 4
1. Забезпечити невідкладний розгляд звернень 

підприємств, установ та організацій, 
фізичних осіб-підприємців, органів місцевого
самоврядування і фізичних осіб щодо фактів 
корупції

постійно Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
керівники структурних
підрозділів (в т.ч. 
відокремлених)

2. Забезпечити моніторинг повідомлень 
громадян та юридичних осіб, інформації, 
оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних 
засобах масової інформації, щодо причетності
працівників та осіб, які навчаються в НУ 
«Запорізька політехніка», до вчинення 
корупційних правопорушень, та невідкладне 
повідомлення про такі факти начальника 
юридичного відділу, уповноваженої особи з 
питань запобігання та виявлення корупції

постійно Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
керівники структурних
підрозділів (в т.ч. 
відокремлених)

3. Забезпечити невідкладне повідомлення про 
факти причетності працівників та осіб, які 
навчаються в НУ «Запорізька політехніка», до
вчинення корупційних правопорушень

постійно Керівники структурних
підрозділів (в т.ч. 
відокремлених), 
керівники органів 
студентського 
самоврядування



1 2 3 4
4. Проводити перевірку в установленому 

порядку повідомлень громадян та юридичних 
осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих,
аудіовізуальних засобах масової інформації, а 
також отриманої від інших структурних 
підрозділів університету, щодо причетності 
працівників та осіб, які навчаються в НУ 
«Запорізька політехніка», до вчинення 
корупційних правопорушень

постійно Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції

5. Застосовувати заходи щодо усунення 
наслідків корупційних діянь відповідно до 
законодавства у разі отримання постанови 
суду про накладення адміністративного 
стягнення за вчинення корупційного діяння на
працівника НУ «Запорізька політехніка» 
(підготовка розпорядчих документів щодо 
звільнення, проведення службового 
розслідування тощо).

При
надходженні
інформації

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
керівники структурних
підрозділів (в т.ч. 
відокремлених)

6. Забезпечити якісний добір і розстановку 
кадрів на засадах неупередженого 
конкурсного відбору

постійно Начальник відділу 
кадрів

7. При прийомі на роботу інформувати 
працівників про необхідність неухильного 
дотримання антикорупційного законодавства 
України та недопустимість вчинення 
корупційних діянь

постійно Начальник відділу 
кадрів

8. Вживати заходи з виявлення конфлікту 
інтересів та сприяння його усуненню

постійно Керівники структурних
підрозділів (в т.ч. 
відокремлених), 
начальник відділу 
кадрів, уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення корупції

9. Брати активну участь у реалізації державної 
антикорупційної політики, а саме дотримання
вимог Законів України «Про запобігання 
корупції», «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 
роки» та забезпечити безумовне виконання 
заходів щодо запобігання корупції

постійно Керівники структурних
підрозділів (в т.ч. 
відокремлених)

10. Проводити наради з питань виконавської 
дисципліни

щопонеділка Декани факультетів з 
керівниками 
структурних 
підрозділів



1 2 3 4
11. Виносити питання із запобігання та протидії 

корупції на засідання ректорату, Вченої ради 
НУ «Запорізька політехніка», вчених рад 
факультетів, педагогічних рад коледжів

постійно Ректор, проректори, 
уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
керівники структурних
підрозділів (в т.ч. 
відокремлених)

12. Проводити для уповноважених осіб з питань 
запобігання та виявлення корупції 
відокремлених структурних підрозділів 
університету заняття з питань дотримання 
антикорупційного законодавства, тематичні 
наради з питань недопущення корупційних 
діянь та інформувати про результати 
проведеної роботи ректора

щосеместрово Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції

13. Надавати відокремлених структурних 
підрозділів університету методичну допомогу
щодо застосування антикорупційного 
законодавства з метою запобігання та 
протидії корупції

постійно Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції

14. Своєчасно подавати достовірні звіти про стан 
виконання законодавства України щодо 
запобігання корупційним проявам у 
відокремлених структурних підрозділів 
університету

о 20 грудня 
2021р. за 
друге півріччя
2021р., до 20 
червня 2022р. 
за перше 
півріччя 
2022р.

Уповноважені особи з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
відокремлених 
структурних 
підрозділів 
університету

15. Брати участь в опрацюванні законопроектів, 
пов’язаних з питаннями боротьби з корупцією
та вносити пропозиції і зауваження

при
надходженні

Начальник 
юридичного відділу, 
уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
начальник відділу 
кадрів

16. Здійснювати організацію юридичного 
забезпечення роботи, пов’язаної з виконанням
вимог антикорупційного законодавства

постійно Начальник 
юридичного відділу, 
уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції

17. Проводити юридичну експертизу проектів 
нормативних актів університету у сфері 
фінансування, з метою виявлення чинників, 
що сприяють чи можуть сприяти вчиненню 
корупційних правопорушень

постійно Начальник 
юридичного відділу, 
уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції

18. Надавати роз’яснень чинного законодавства в 
сфері запобігання і протидії корупції 
співробітникам та особам, які навчаються в 
університеті

постійно Начальник 
юридичного відділу, 
уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції



1 2 3 4
19. Забезпечити вивчення антикорупційного 

законодавства усіма працівниками 
університету, які відповідно Законів України 
«Про запобігання корупції», «Про засади 
запобігання і протидії корупції» визначені 
суб’єктами відповідальність за корупційні 
правопорушення

постійно Керівники структурних
підрозділів (в т.ч. 
відокремлених), 
начальник відділу 
кадрів, уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення корупції

20. Забезпечити доведення до відома 
співробітників та здобувачів вищої освіти, 
інформації щодо змін в антикорупційному 
законодавстві

постійно Начальник 
юридичного відділу, 
уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
керівники структурних
підрозділів (в т.ч. 
відокремлених)

21. Проводити лекції з питань запобігання 
протидії корупції для співробітників 
університету, а також осіб, які навчаються в 
НУ «Запорізька політехніка»

Щороку до 25
травня

Декан юридичного 
факультету

22. Забезпечити своєчасне декларування доходів 
співробітниками, на яких обов’язок 
декларування доходів покладено Законом 
України «Про запобігання корупції»

До
встановленого

терміну

Начальник відділу 
кадрів, уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення корупції

23. Надавати консультації та роз’яснення щодо 
заповнення та подання декларації про доходи 
співробітників, на яких обов’язок 
декларування доходів покладено Законом 
України «Про запобігання корупції»

постійно Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції

24. Проводити роз’яснювальну роботу на нарадах
з керівниками структурних підрозділів 
університету

щопонеділка Перший проректор

25. Організувати та провести щорічну оцінку 
виконання працівниками своїх завдань та 
обов’язків за 2021 рік. Перевірити знання 
нормативних актів з питань дотримання 
антикорупційного законодавства при 
проведенні щорічної оцінки та подати 
ректору відповідний звіт

Березень 2022 Начальник відділу 
кадрів, декани 
факультетів, керівники 
структурних 
підрозділів



1 2 3 4
26. Підвищувати кваліфікацію фахівців, 

відповідальних за організацію роботи по 
запобіганню проявам корупції

За графіком
організаторів

Начальник 
юридичного відділу, 
уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
головний бухгалтер, 
начальник відділу 
кадрів, керівники 
відокремлених 
структурних 
підрозділів

27. Вживати заходи з посилення фінансового 
контролю за використанням бюджетних 
коштів

постійно Головний бухгалтер

28. Проводити аналіз ефективності використання 
бюджетних коштів університетом

постійно Заст. головного 
бухгалтер з контролю

29. Організовувати заходи, спрямовані на 
виявлення порушень фінансової дисципліни, 
нецільового використання бюджетних коштів 
та інформувати ректора з цього питання

постійно Заст. головного 
бухгалтер з контролю

30. Брати участь у здійсненні процедур 
закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок 
державних коштів з метою запобігання 
можливим проявам корупції, фінансовим 
правопорушенням та іншим зловживанням

постійно Проректор з наукової 
роботи та міжнародних
зв’язків, головний 
бухгалтер, начальник 
юридичного відділу, 
уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції

31. Провести спільне засідання студентської ради
і студентського профкому університету з 
обговорення питань щодо притягнення до 
персональної відповідальності працівників 
університету та осіб, які навчаються в НУ 
«Запорізька політехніка», за вчинення 
корупційних правопорушень

Березень 2022 Голови студентської 
ради і студентського 
профкому університету

32. Забезпечити здійснення обліку працівників 
університету та осіб, які навчаються в НУ 
«Запорізька політехніка», притягнутих до 
відповідальності за вчинення корупційних 
правопорушень

постійно Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції

33. Забезпечити доступ громадськості для 
ознайомлення з проектами нормативних актів
університету

постійно Керівник центру 
інформаційних 
технологій, начальник 
юридичного відділу, 
уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції




