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плАн зАход1в
по запобiганню та протидi.і. корупцi.і. у Нацiональному унiверситетi харчових
технологiй на 2021рiк
Ngз/п

Змiст заходу

Термiни виконання

1.

Здiйснювати контроль за додержанням

протягом року

вимог законодавства Укра.і.ни в сферi

запобiгання корупцi.і. вiдповiдно до
Антикорупцiйно.і.
програми

Проводити

iнформацi йно-

роз ' яснювальну
працiвниками

3.

прорепори за
розподiлом
функцiонатIьних
обов'язкiв,
керiвникиструктурнихпiдроздiлiв( в т.ч.вiдокремлених),уповноваженаособазпитаньзапобiган ятапротидi.і.корупцi.і'

Унiверситегу

2.

Вiдповiдальнi за \uвиконання

протягом року

роботу
з
Унiверситету,

декани факультетiв,
директори

навчально-наукових

спрямовану на формування сталого
усвiдомлення
неприпустимостi

iнститутiв,

вчинення корупцiйних дiянь та iнших
видiв правопорушень

структурних

Ознайомлювати здобувачiв освiти,
науково-педагогiчних,
педагогiчних
працiвникiв

правовими
засадами

Унiверситету

керiвники

пiдроздiлiв ( в т.ч.вiдокремлених),уповноваженаособазпитаньзапобiганнятапротидi.і.корупцi.і.

протягом року

уповноважена особа
з питань запобiгання

з

та протидi.і. корупцi.і.,

та
органiзацi йними
функцiонування системи

керiвники
структурних

запобiгання корупцi.і. в Укра.і.нi на вебсайтi
Унiверситету
в
роздiл

пiдроздiлiв ( в т.ч.

вiдокремлених)

«Антикорупцiйнi заходи»
4.

Забезпечити невiдкладний розгляд
звернень пiдприсмств, установ та

протягом року

з питань запобiгання

органiзацiй, органiв державно.і. влади

5.

та
мiсцевого
самоврядування,
фiзичних осiб щодо фактiв корупцi.і.
Застосовувати заходи щодо усунення
наслiдкiв
корупцiйних
дiянь
вiдповiдно до законодавства у разi

отр имання
накладання

постано ви суду пр о
адмiнiстративного

уповноважена особа
та протидіі корупціі

при надходження
iнформацi`l`

,

уповноважена особа !
з питань запобiгання
та протидi.і. корупцi.і.,

начальник вiддiлу
кадрiв

i

стягнення за вчинення корупцiйного
дiяння на учасникiв освiтнього
процесу Унiверситету

(пiдготовка

розпорядчих документiв, наказiв про
звiльнення, проведення службового

I

!

6.

розслiдування тощо) та забезпечити
формування та ведення реестрiв таких
працiвникiв
Здiйснювати
монiторинг
та

iнформування про оприлюдненi

протягом року

в

засобах масово.і. iнформацi.і. випадки

уповноважена особа
з питань запобiгання
та протидi.і. корупцi.і.

вчинення корупцiйних або пов'язаних
з корупцiею правопорушень
у
7.

зашадах освiти
Проводити
внутрiшнi
розслiдування
при

повiдомлень

про

(службовi) при
надходженнi комiсiя з внутрiшнiх
повiдомлень
надходженнi
(службових)

порушення

розслiдувань,

антикорупцiйного законодавства або
виявлення
фактiв
порушення
антикорупцiйного законодавства

8.

ректором,
уповноважена особазпитаньзапобiганнятапротидi.і.корупцi.і'

Брати участь у семiнарах, лекцiях та за

графiком уповноважена особа
iнших заходах, програма яких включае органiзаторiв
при з питань запобiгання

положення
9.

призначена

антикорупцiйного надходженнi

та протидi.і. корупцi.і.

законодавства
пропозицi.і.
Включати у договори, що укладаються постiйно
при уповноважена особа
з контрагентами, контракти з науково- укладеннi договорiв, з питань запобiгання

педагогiчними
працiвниками, контрактiв
положення про струкгурнi пiдроздiли, пiдготовцi
посадовi
iнструкцi.і.,
правила локальних
внутрiшнього розпорядку та iншi документiв
вiдповiднi
локальнi
документи Унiверситету
Унiверситету вiдповiднi положення

щодо

вимог

та та протидi.і. корупцi.і.,
керiвники
структурних
пiдроздiлiв ( в т.ч.

вiдокремлених)

антикорупцiйного

законодавства
10.

Проводити анонiмне опитування серед
здобувачiв освiти щодо

1 раз на семестр

виявлення

педагогiчно.і. та

можливих
фактiв
порушення
антикорупцiйного законодавства

11.

Проводити анонiмне опитування серед

виховно.і. роботи,
уповноважена особазпитаньзапобiганнятапротидi.і.корупцi.і.
1 раз на рiк

науково-педагогiчних, педагогiчних та
iнших працiвникiв Унiверситету

12.

проректор з науково-

з

декани факультетiв,
директори

навчально-наукових

метою виявлення можливих фактiв
вчинення корупцiйних або пов'язаних
з
корупцiею
правопорушень
в

iнститутiв,

Унiверситетi

пiдроздiлiв ( в т.ч.вiдокремлених),уповноваженаособа j:ап:;3=:дзt:пко брi;: :!z'і

Вживати

заходів

з

в иявлення

керiвники
структурних

постіино

I(

конфлiкту iнтересiв та сприяння йою !
врегулюванню,
iнформуваннякерiвництваУнiверситетупро t
!

виявлення

13.

конфлiкту

iнтересiв

та

заходи,
що
вжитi
для
його
врегулювання
Здiйснювати постiйний контроль за
цiльовим використанням бюджетних
коштiв,
збереження
майна,
достовiрнiстю
ведення

протягом року

за

розподiлом

функцiональних
обов'язкiв,керiвникиструктурнихпiдроздiлiв ( в т.ч.вiдокремлених),уповноваженаособазпитаньзапобiган ятапротидi.і.корупцi.і.

бухгалтерського облiку

14.

головний бухгалтер,
ректор, проректори

Здiйснювати закупiвлю товарiв, робiт постiйно
та послуг за рахунок державних здiйсненнi

при голо в а те ндер ного
комiтету, головний

коштiв шляхом проведення процедур закупiвель протягом бухгалтер,
закупiвель,

законодавством

начальник
юридичного вiддiлу,

визначених року

Укра.і.ни,

з

метою

запобiгання
можливим
проявам
корупцi.і., фiнансовим порушенням та
iншим зловживанням
15.

Забезпечити попередження осiб, якi
припиняють дiяльнiсть, пов'язану з

уповноважена особа
з питань запобiгання
та протидi.і. корупцi.і.

протягом року

виконанням функцiй держави, про
зобов'язання наступного року пiсля
припинення дiяльностi подавати вустановленомупорядкудекларацiю
16.

17.

Подавати до Нацiонального агентства
запобiгання корупцi.і. iнформацi.і. щодо
дiяльностi уповноваженого з питань
запобiгання та протидi.і. корупцii.
Забезпечити пiдготовку проекту Плану
заходiв запобiгання та протидi.і.
корупцi.і. в Унiверситетi на 2022рiк

уповноважена особа
з питань запобiгання
та протидi.і. корупцi.і.

щопiвроку

уповноважена особа
з питань запобiгання
та протидi.і. корупцi.і.

до 30.12.2021 року

уповноважена особа
з питань запобiгання
та протидi.і. корупцi.і.

