
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом ректора ОНПУ 

від « 7 » лютого 2018 р.№ 40-а

План 
заходів щодо запобігання та виявлення корупції Одеського 
національного політехнічного університету на 2018-2020 роки 

№
з/п

Найменування заходу Строк 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

1 2 3 4

1.

У роботі використовувати Методичні 
рекомендації з питань запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів,
затверджені Рішенням НАЗК від 
29.09.2017 № 839.

постійно Ректор, проректори,
уповноважена особа,
директори інститутів,
декани факультетів,
керівники структурних 
підрозділів (в т.ч.
відокремлених)

2. Організовувати роботу, спрямовану на 
запобігання та виявлення корупції,
шляхом планування і проведення 
навчання, роз’яснювальної роботи серед 
працівників, професорсько-
викладацького складу, студентів та 
аспірантів університету з питань 
дотримання Закону України «Про 
запобігання корупції» та інших актів 
антикорупційного спрямування.

постійно Директори інститутів,
декани факультетів,
керівники структурних 
підрозділів (в т.ч.
відокремлених)

3.   Здійснювати аналіз звернень громадян,
підприємств, установ та організацій 
щодо можливих проявів корупції,
вжитих заходах за результатами їх 
розгляду.

постійно Уповноважена особа 
з питань запобігання 
та виявлення корупції 



2
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4. Надавати допомогу працівникам 
університету у заповненні електронної 
декларації осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави.

до 
01.04. 2018 
року, при 
звільненні,
призначенні 

на 
відповідну 
посаду 

Начальник юридичного 
відділу, уповноважена 
особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції, начальник 
відділу кадрів, головний 
бухгалтер, начальник 
відділу технічних засобів 
навчання 

5. Перед початком кожного навчального 
року поновляти списки професорсько-
викладацького складу, у яких вони 
своїм підписом будуть підтверджувати 
свою свідомість про відповідальність за 
зловживання та корупційні дії.

на початку 
нового 

навчального 
року 

Директори інститутів,
декани факультетів,
директори коледжів 

6. Застосовувати заходи щодо усунення 
наслідків корупційних діянь відповідно 
до законодавства у разі надходження 
інформації, отримання постанови суду 
про накладення адміністративного 
стягнення за вчинення корупційного 
діяння на працівника (студента)
університету (підготовка розпорядчих 
документів, наказів щодо звільнення,
проведення службового розслідування 
тощо). 

при 
надходженні 
інформації 

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

7. Проводити анонімне опитування серед 
студентів та працівників університету 
щодо виявлення можливих фактів 
порушення антикорупційного 
законодавства.

упродовж 
року 

Проректор з науково-
педагогічної та виховної 
роботи, уповноважена 
особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції, директори 
інститутів, декани 
факультетів, керівники 
структурних підрозділів 
(в т.ч. відокремлених)
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8. Вживати заходів щодо недопущення 
реального і потенціального конфлікту 
інтересів. Невідкладно у письмовій 
формі повідомляти безпосереднього 
керівника та уповноважену особу 
з питань запобігання та виявлення 
корупції про наявність конфлікту 
інтересів.

постійно Проректори,
уповноважена особа,
директори інститутів,
декани факультетів,
керівники структурних 
підрозділів 
(в т.ч. відокремлених)

9. Надавати консультації з питань 
застосування антикорупційного 
законодавства з метою запобігання та 
протидії корупції ректору, проректорам,
керівникам структурних підрозділів,
директорам відокремлених структурних 
підрозділів університету на їх вимогу.

упродовж 
року 

Уповноважена особа 
з питань запобігання 
та виявлення корупції,
начальник юридичного 
відділу 

10. 
 
Здійснювати контроль за цільовим 
використанням бюджетних коштів,
збереження майна, достовірністю 
ведення бухгалтерського обліку.

постійно Ректор, роректори 
за розподілом 
функціональних 
обов’язків, головний 
бухгалтер, начальник 
внутрішнього аудиту,
начальник відділу 
закупівлі та розподілу 
матеріальних цінностей 

11. 
 
Здійснювати прозору процедуру 
закупівель товарів, робіт, послуг 
за рахунок державних коштів згідно 
законодавства з метою запобігання 
можливим проявам корупції, фінансовим 
правопорушенням та іншим 
зловживанням.

при 
здійсненні 
закупівель 

Проректори за розподілом 
функціональних 
обов’язків, начальник 
відділу МТЗ, головний 
бухгалтер, начальник 
фінансово-економічного 
відділу, начальник 
юридичного відділу,
уповноважена особа
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

12. 
 
Забезпечити оприлюднення результатів 
діяльності тендерного комітету на 
офіційному сайті університету.

постійно Голова тендерного 
комітету, проректор 
із забезпечення навчальної,
науково-педагогічної 
діяльності та розвитку 
університету 
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13. 
 
Забезпечити облік усних та письмових 
повідомлень про конфлікт інтересів,
а також облік працівників і осіб, які 
вивчаються в Університеті притягнутих 
до відповідальності за вчинення 
корупційних правопорушень.

постійно Уповноважена особа 
з питань запобігання
та виявлення корупції,
начальник відділу кадрів 

14. 
 
Розробити та включати у проекти 
господарських договорів, що
укладаються з контрагентами, контракти 
з професорсько-викладацкими 
працівниками та інші нормативно-
правові документи університету 
відповідні положення щодо вимог 
антикорупційного законодавства.

до 
20.02.2018, 
далі за 
потребою 

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

15. 
 

Приймати участь в опрацюванні 
законопроектів, пов’язаних з виконанням 
вимог антикорупційного законодавства.

упродовж 
року 

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

16. 
 
При прийомі на роботу інформувати 
працівників про необхідність 
неухильного дотримання 
антикорупційного законодавства 
України та недопустимість вчинення 
корупційних діянь.

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

17. 
 
Проводити службові розслідування 
(перевірки) з метою виявлення причин 
та умов, що сприяли вчиненню 
корупційного порушення або 
невиконанню вимог антикорупційного 
законодавства.

за потребою Комісія з проведення 
розслідування (перевірки)
за наказом ректора 
університету 

18. 
 
Активізувати роботу органів 
студентського самоврядування з
профілактики, запобігання та виявлення 
корупції.

постійно Голови Студентського 
парламенту та 
профспілкового комітету 
студентів 
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19. 
 
Розглядати на Вчених радах інститутів 
і факультетів (Педагогічних радах 
коледжів) питання запобігання 
та виявлення корупції. Забезпечити 
функціонування в інститутах, коледжах 
і на факультетах «Скриньки довіри». 
 

систематично Директори інститутів,
декани факультетів,
директори коледжів 

20. Забезпечити доведення до відома 
співробітників та осіб, які навчаються в
університеті, інформації щодо змін в
антикорупційному законодавстві.

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

21. Своєчасно інформувати правоохоронні 
органи про протиправні дії працівників 
університету, а також вживати заходів 
щодо співпраці з правоохоронними 
органами та судам и в частині надання їм 
допомоги у процесі перевірки причин 
вчинення зазначених дій.

за потребою Ректор університету,
уповноважена особа 
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

22. 
 
Забезпечити висвітлення інформації 
щодо вимог антикорупційного 
законодавства на WEB-сайті 
Університету у розділі «Запобігання 
та виявлення корупції». 
 

постійно Начальник відділу 
технічних засобів навчання 

23. 
 
Згідно з основними напрямами 
діяльності університету вносити 
необхідні корективи в організацію 
роботи та вживати заходів щодо 
усунення недоліків, виявлених 
перевірками ДФІ, правоохоронними 
органами щодо забезпечення виконання 
вимог законодавства України з питань 
запобігання корупції.

за потребою Проректори, керівники 
структурних підрозділів 
(в т.ч. відокремлених)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

П.І. Вербанов 


	                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

