
 

Додаток № 1  

до нак. №  01  від  03.01.2019 

                                                                   
                                                                     План  

заходів щодо запобігання  та протидії корупції в Дніпропетровському національному 
університеті залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна на 2019рік 

№ 
з/п 

             Назва заходів   Термін   
виконання 

         Відповідальні за виконання 

1. Моніторинг змін в 
антикорупційному 
законодавстві.  

Протягом року Начальник юридичного відділу, відділ кадрів, 
загальний відділ, уповноважена  особа з питань 
запобігання та виявлення корупції   

2. Надання методичної та 
консультативної допомоги з 
питань дотримання вимог 
антикорупційного 
законодавства працівникам та 
студентам університету. 

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

3. Надання методичної 
допомоги в заповненні 
декларацій (повідомлень) 
осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави 
за рік. 

 Січень-
березень 

Уповноважена  особа з питань запобігання та 
виявлення корупції   

4. Оновлення інформації на 
дошках об`яв університету 
щодо питань запобігання 
корупції.  

Протягом  року Уповноважена  особа з питань запобігання та 
виявлення корупції   

5. Підготовка та розміщення у 
рубриці «Запобігання 
корупції» на сайті 
Університету 
антикорупційних заходів та 
іншої інформації що сприяє 
негативному ставленню до 
корупції працівників та 
студентів університету. 

До 01.04.2019 
року 

Уповноважена  особа з питань запобігання та 
виявлення корупції   

6. Здійснення контролю щодо 
своєчасного подання 
декларацій (повідомлень) суб 
`єктом декларування а також 
особами, які припинили 
роботу в університеті , та 
тими які претендують на 

Протягом 10 
робочих днів з 
моменту 
отримання 
доходу, 
граничної дати 
подання 

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



зайняття вакантних посад . декларацій 

7. Розгляд в межах повноважень 
звернень громадян, 
повідомлень ЗМІ про факти, 
що свідчать про причетність 
працівників університету до 
вчинення корупційних 
правопорушень та 
інформування заявника. 

У разі 
надходження 
інформації 

Уповноважена  особа з питань запобігання та 
виявлення корупції   

8. Невідкладне інформування 
ректора університету, про 
виявлені факти, що можуть 
свідчити про вчинення 
корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень 
працівниками університету та 
вжиття необхідних заходів. 

У разі 
виявлення 

Керівники структурних підрозділів,голова 
студентської ради університету ,уповноважена  
особа з питань запобігання та виявлення корупції   

9. Проведення перевірки в 
установленому порядку 
повідомлень громадян та 
юридичних осіб,інформації 
оприлюдненої у 
друкованих,аудіовізуальних 
засобах інформації щодо 
причетності працівників та 
студентів Університету до 
вчинення корупційних 
правопорушень.  

У разі 
виявлення 

Уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції 

10. Забезпечити механізм 
зворотного зв’язку з 
громадськістю щодо 
повідомлень про факти 
корупційних правопорушень 
шляхом функціонування 
існуючої постійно діючої 
електронної поштової адреси 
для повідомлень.   

Протягом  року Уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції  

11. Здійснення контролю за 
дотриманням вимог 
антикорупційного 
законодавства (обмеження: 
щодо використання 
службових повноважень чи 
свого становища, одержання 
подарунків, неправомірної 

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



вигоди, врегулювання 
конфлікту інтересів, 
дотримання правил етичної 
поведінки,  та вжиття заходів 
щодо їх усунення. 

12. При прийомі на роботу 
інформування працівників 
про дотримання 
антикорупційного 
законодавства України та 
недопустимість вчинення 
корупційних діянь. 

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

13. Вживання заходів з виявлення 
конфлікту інтересів та 
сприяння його усуненню. 

У  разі 
виявлення  

Керівники структурних підрозділів,начальник 
відділу кадрів, уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції 

14. Участь у проведенні 
службових  розслідувань 
(перевірки) відносно осіб, 
уповноважених на виконання 
функцій органів управління у 
випадку встановлення факту 
недотримання такими 
особами антикорупційного 
законодавства. 

У разі 
виявлення 

Уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції 

15. Розглядати анонімні 
повідомлення про порушення 
вимог антикорупційного 
законодавства, якщо наведена 
у них інформація стосується 
конкретної особи, містить 
фактичні дані, які можуть 
бути перевірені. 

У разі 
отримання 
інформації 

Уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції  

16. Подання звітів про стан 
виконання Антикорупційної 
програми та інших заходів в 
університеті з питань 
запобігання та протидії 
проявам корупції. 

На вимогу Уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції 

17.  Проведення розширеного 
засідання студентської ради 
університету з обговорення 
питань щодо притягнення до 
персональної відповідальності 
працівників та студентів 
університету за вчинення 
корупційних правопорушень. 

Протягом року Голова студентської ради університету 
,уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції 



18.  Ведення обліку посадових 
осіб університету 
притягнутих до 
відповідальності за вчинення 
корупційних правопорушень. 

У разі 
притягнення 

Уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції 

19. Забезпеченя неухильного 
дотримання 
антикорупційного 
законодавства під час 
проведення  публічних 
закупівель. 

Постійно Голова тендерного комітету Університету 

20.  Участь в організації та 
проведенні занять,семінарів з 
працівниками  та студентами  
університету з питань 
запобігання та протидії 
проявам корупції, етичної 
поведінки та врегулювання 
конфлікту інтересів. 

Не менше ніж 
раз на півріччя 

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

21. Проведення соціологічних 
досліджень у сфері 
запобігання та протидії 
корупції в університеті. 

Не менше ніж 
два рази на рік 

Начальник навчального відділу,доцент кафедри 
«Філософії та соціології»  
ПономаренкоІ.Ю.,уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції  

22. Вживання заходів з посилення 
фінансового контролю за 
використанням бюджетних 
коштів. 

Постійно Головний бухгалтер 

23. Розробка та затвердження  
плану роботи  університету 
щодо заходів запобігання та 
протидії  корупції на 2020рік. 

До 30.12.2019 
року 

Уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції  

 

 Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення   
корупції                                                               В.М. Купрас       

 

 


