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Щодо виконання Плану заходiв
щодо запобiгання та протидii. корупцi.і.
у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй на 2021 рiк

На виконання АнтикоруIщiйноi. програми Нацiонального унiверситету
харчових технологiй, затвердженоi. рiшенням Вчено1. ради Нацiонального
унiверситет харчових технологiй вiд 29 квiтня 2021 року та введеноі. у дiю

наказом ректора вiд 30 квiтня 2021 року № 56 та Плану заходiв щодо
запобiгання та протидii. корупцi.і. в Нацiональному унiверситетi харчових
`технологiй, затверджених наказом № 62 вiд 20 травня 2021 року,

нАкАзую:
®

1. Створити робочу групу з проведення опитування здобувачiв осрiти у
сюIадi:

Голова Dобочоi. гDVпи - проректор з науково-педагогiчноi. та виховноi.
роботи Арсенi€ва Лари-са Юрii.вна;
Члени Dобочоi. гDVпи:

вашека оксана миколаі.вна - помiчник прорешора з науковопедагогiчноi. та виховно.і. роботи;
Вересоцький Юрiй 1ванович - заступник директора навчально-

наукового iнженерно-технiчного iнституту з навчально-виховноi. роботи;
Житнецький 1гор Володимирович - директор центру монiторингу
якостi та координацi.і. освiтньоi. дiяльностi унiверситету;

Мулява Оксана Мирославiвна - заступник декана факультету
автоматизацi.і. та комп'ютерних систем по роботi зi студентами;
Ничик Оксана Василiвна - заступник декана факультету бiотехнологii.
та екологiчного контролю по роботi зi студентами;
Негода Олена Анатолii.вна - заступник проректора з правового
забезпечення, уповноважена з питань запобiгання та протидi.і. корупцii.;
Тимченко Олександр 1ванович - вiдповiдальний за роботу зi
студентами навчально-наукового iнституту економiки i управлiння, старший
викладач кафедри економiки i права;

Тищенко Олена Михайлiвна - заступник декана факультету готельноресторанного та туристичного бiзнесу по роботi зi студентами;
Чернюшок Ольга Анатолi.і.вна - вiдповiдальна за органiзацiю виховного
процесу в навчально-науковому iнститутi харчових технологiй, доцент
кафедри технологi.і. м'яса i м'ясних пРодуктiв. .

2. Робочiй групi з цроведення опитувань здобувачiв освiти провести у
перiод з 22 червня 2021р. до 30 червня 2021р. опитування здобувачiв
освiтнього ступеня «бакалавр», «магiстр» всiх спецiальностей та освiтньо-

професiйних програм унiверситету з метою виявлення можливих фактiв
порушення антикорупцiйного законодавства.
3. Звiти про результати опитування подати на розгляд протягом мiсяця
пiсля завершення опитування.
-4. Начальнику вiддiлу документального забезпечення Саверськiй С.Г.
довести наказ до вiдома структурних пiдроздiлiв унiверситету.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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