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План заходів  

щодо забезпечення виконання Закону України  

«Про запобігання корупції» на 2020 рік 

 
№ 

з/п 

Найменування заходу Виконавці Термін 

виконання 

1. Забезпечити безумовне виконання 

та дотримання законів України 

«Про запобігання корупції», «Про 

Національне антикорупційне бюро 

України», Стратегії розвитку 

Національного агенства з питань 

запобігання корупції на 2017-2020 

роки та планів з її реалізації, 

затверджених рішенням 

Національного агенства з питань 

запобігання корупції від 22 червня 

2017 року №234, та інших 

нормативно-правових актів 

антикорупційного спрямування 

Ректор, проректори, 

керівники структурних 

підрозділів, уповноважена 

особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Постійно 

2. Здійснення контролю за 

виконанням звернень громадян, 

вжиття заходів щодо  

недопущення порушень законів 

України «Про інформацію», «Про 

доступ до публічної інформації», 

«Про звернення громадян» та 

неухильне дотримання прав і 

свобод людини і громадянина. 

Юрист-консульт 

університету, 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції.  

Постійно 

3. Забезпечити безумовне виконання  

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 05 жовтня 2016 року 

№803-р «Деякі питання 

запобігання корупції в 

міністерствах, інших центральних 

органах виконавчої влади» та 

розробленого на його підставі 

Плану здійснення заходів щодо 

запобігання корупції в 

Міністерстві освіти і науки 

України.  

Ректор, проректори, 

керівники структурних 

підрозділів, уповноважена 

особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Постійно 

4. Здійснювати контроль за 

додержанням вимог законодавства 

України, в сфері запобігання 

корупції, відповідно до 

Ректорат, уповноважена 

особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Щоквартально 



Антикорупційної програми. 

5. Вивчення позитивного досвіду 

роботи інших вищих навчальних 

закладів щодо запобігання та 

виявлення  корупції  та 

розроблення заходів щодо його  

провадження. 

Ректорат, уповноважена 

особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Постійно 

6. При прийомі на роботу 

ознайомлювати працівників з 

Антикорупційною програмою 

Глухівського НПУ ім. 

О. Довженка, інформувати 

працівників про необхідність 

неухильного дотримання 

антикорупційного законодавства 

України та недопустимість 

вчинення корупційних діянь.  

Відділ кадрів Систематично 

7. Забезпечити якісний добір та 

розстановку кадрів згідно з 

Законом України «Про 

запобігання корупції», а також 

систематично проводити оцінку 

рівня практичних та теоретичних 

знань працівників університету, 

насамперед знання ними своїх 

функціональних обов’язків, а 

також нормативних актів, 

посадових інструкцій що 

регулюють їх професійну 

діяльність. 

Відділ кадрів Постійно 

8. Провести ідентифікацію 

корупційних ризиків 

Комісія з оцінки 

корупційних ризиків 

Протягом року 

9. Розмістити на інформаційних 

стендах  факультетів та 

структурних підрозділів 

університету інформацію про 

можливість повідомлення 

керівництва про будь-які прояви 

корупції серед працівників 

університету. 

Декани факультетів, 

керівники структурних 

підрозділів, уповноважена 

особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Упродовж 

навчального 

року 

10. Забезпечити системний та 

ефективний контроль за ходом 

організації навчального процесу, 

атестації студентів, проведення 

науково-дослідних робіт, з метою 

недопущення корупційних 

правопорушень або порушень 

пов’язаних з корупцією. 

Ректор, проректори, 

декани факультетів, 

керівники структурних 

підрозділів, уповноважена 

особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Упродовж 

навчального 

року 

11. Провести роз’яснювальну роботу 

серед студентів, професорсько-

викладацького та навчально-

допоміжного персоналу щодо 

відповідальності за надання 

неправомірної винагороди та 

подарунків. 

Декани факультетів, 

куратори груп, керівники 

структурних підрозділів, 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції. 

Один раз на 

семестр 



12. Відповідно до вимого діючого 

законодавства забезпечити 

своєчасне реагування на 

повідомлення про порушення 

антикорупційного законодавства, 

передачу необхідних матеріалів, в 

установленому законом порядку, 

спеціально уповноваженим 

суб’єктам у сфері протидії 

корупції, притягнення винних до 

дисциплінарної відповідальності. 

Ректорат, уповноважена 

особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Систематично 

13. Надання методичної та 

консультативної допомоги, щодо 

заповнення електронних 

декларацій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання майнового 

характеру за 2019 рік 

Відділ кадрів, 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції. 

До 01.04.2020 

року (у разі 

надходження 

відповідних 

звернень) 

14. Вжиття заходів щодо виявлення 

конфлікту інтересів, та сприяння 

його усунення, контролю 

дотримання законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів, 

а також виявляти сприятливі для 

вчинення корупційних 

правопорушень ризики посадових 

і службових осіб університету, 

здійснювати заходи, щодо 

усунення таких ризиків. 

Ректор, проректори, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр, 

керівники структурних 

підрозділів, уповноважена 

особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Постійно 

15. Розміщення плану заходів  щодо 

забезпечення  Закону Україні 

«Про запобігання корупції» на 

2020 рік на офіційному веб-сайті 

університету 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції. 

До 01.02.2020 

року 

16. Узагальнити результати 

проведеної антикорупційної 

роботи за 2020 рік 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції. 

До 20 грудня 

2020 року 

17 Розробка проєкту плану 

антикорупційної роботи 

Глухівського НПУ ім. О. 

Довженка на 2021 рік 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції. 

Грудень 2020 

року 

 

 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Глухівському НПУ ім. О. Довженка                                              І.О. Федоров 


