MiHicTepcTBo освiти i науки УкраТни
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Про запобiгання i протидiю проявам
корупцiТ (хабарництва) в унiверситетi

з метою

запобiгання

i

протидii посадовим зловживанням i

корупцiйним праВопорушенняМ (хабарнИцтву) В дiяльностi у XapKiBcbKoMy
нацiональному педагогiчному унiверситетi iMeHi г. с. Сковороди (далi унiверситет), забезпеченнrI виконання вимог антикорупцiйного законодавства
УкраТни та реалiзацiТ АнтикорупцiйноТ програми на 2021-2о22 рр.

МКАЗУЮ:
1. ВИКОНання обов'язкiв уповноваженоi особи з питань запобiгання та
виявленНя корупЦiТ XapKiBcbKoMy нацiональному педагогiчному унiверситетi

iMeHi г. с. Сковороди покласти на

провiдного професiон.IJIа

з

антикорупцiйноi дiяльностi.

2.

Ректорату, деканам факультетiв, завiдувачам кафедр, керiвникам
СТРУКТУРНИХ ПiДРОЗДiлiв Унiверситету забезпечити вiдкритiсть та прозорiстъ
ycix видiв ocBiTHix процесiв У перiод пiдготовки, проведення залiково-

еКЗаМеНацiЙних сесiЙ, державноi атестацii та вступних випробувань 202|12022

навч€tIIьного

року.
Вiдповiдальнi особи: декани факультетiв, завiдувачi кафедр, керiвники
структурних пiдроздiлiв.
TepMiH виконання: постiйно

3. Ознайомити здобувачiв вищоi освiти Bcix piBHiB денноi, вечiрньоi та
ЗаОЧНОi фор' навчання, професорсько-викладацький та навчzшьноДОПОмiжниЙ персон€lJI з iнформацiйним повiдомленням <Про запобiгання i

/

rlротидiю прояваN4 корупцiТ (хабарништву) у XapKiBcbKoMy нацiональному
педагогiчному унiверситет,i iMeHi Г. С. Сковороли>. На ocHoBi лроведеноТ
роботи щодо запобiгання i протилiТ корlrпцiТ скласти та передати гlровiлному
професiоналу списки вище зазначених осiб шодо попередження про
неприпустимiсть грошових чи iнших зборiв, хабарництва i використання
службового положення в корисливих цiлях у перiол навчального процесу,
проведення залiково-екзаменацiйних сесiй 2021-2022 н.р., атестацiТ та
вступних випробувань, про персональну кримiнальну, адмiнiстративну,
цивiльно-правову та дисциплiнарну вiдповiдальнiсть за вчиtlеI{ня корупцiйrrих
правопоруttIень та правопорушень, пов'язаних з корупцiсю (Додаток l).
Вiдповiдальнi особи: декани факультетiв, провiдний професiонал з
антикоруп цiйноТ дiяльностi
TepMiH виконання: до |.0|.2022 року

4. Вживати необхiдних заходiв шодо запобiгання проявам

посадових
зловживань i корупчiТ (хабарништву) пiд час проведення вступних
ви пробувань, залi ково-екзаN,Iенацi
н их сес iй та атестацii.
Вiдповiдальнi особи: декани факультетiв, Рада молодих учених, органи
студентського самоврядування, провiдний професiонал з антикорупцiйноТ
дiяльностi,
TepMiH виконаI{IIя: постiйно
Гл

5. /[отримуватись Hop]\,I професiйноТ етики, дисциt-t"пiни професорськовикладацьким i навчально-допомiжним
персоналом
органiзацii
забезпеченнi навчального процесу.

6"

Керiвникам структурних пiдроздiлiв Унiверситету провести

iнформашiйно-роз'яснювальну

роботу серед своТх пiдлеглих

шодо

попередження порушIень i зловживань пiд час навчального процесу.
Вiдповiдальнi особи: декани факультетiв. керiвники структурних
пiдроздiлiв
TepMiH виконання: до 1.\2.202l року
7. Провести роботу u{одо попере/]ження фак,гiв тиску на cTylleнTiB, якi
iнформують керiвництво та провiдного професiонала з антикорупцiйноТ
дiяльностi про факти хабарництва з боку викладачiв та iнших посадових осiб.
вiдповiдальна особа: провiдний професiонал з антикорупцiйноТ

дiяльностi
TepMiH виконання; ло |.|2.202l року

8. Провести iнформацiйно-роз'яснюв€tльну роботу серед спiвробiтникiв
унiверситету , Що у разi виявлення корупцiйного правопорушення чи
надходження iнформацiт про вчинення такого правопорушення працiвниками
структурних пiдроздiлiв спiвробiтники Унiверситету зобов'язанi повiдомити

Ректора або провiдного професiонала

з

антикорупцiйноi дiяльностi

Унiверситету про виявлення такого правопорушеннrI.

9. Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити дотримання вимог

АнтикоРупцiйноi програми на 202|-2022 рр. та виконання Плану заходiв
щодо
запобiгання i протидiI корупцiйним правопорушенням в Унiверситетi.
Вiдповiдальнi особи: керiвники структурних пiдроздiлiв
TepMiH виконання] до t.01 2023 року
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор

Виконавець

}орiй БоIаIук

