ЗВІТ
про організацію роботи із запобігання та протидії корупції в університеті.
Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини 19 грудня 2018 року була прийнята Антикорупційна програма
на 2019-2020 роки, яка розроблена у відповідності до ст. 19 Закону України
«Про запобігання корупції» та антикорупційної програми Міністерства освіти
і науки України.
З впевненістю можна вважати що заходи, щодо запобігання та протидії
корупції в університеті в цілому успішно виконуються.
За 2019 рік не було виявлено жодного порушення законодавства.
Керівництво університету декларує в своїй діяльності відкритість та
партнерство у відносинах зі студентами, викладачами, громадськістю.
Освітній процес побудований у відповідності до найвищих стандартів
європейського рівня, і як результат спільної праці всього колективу
університету є той факт, що наш заклад вищої освіти займає гідне місце у
рейтингу вузів України та являється найбільшим в Черкаській області.
У відповідності до розроблених заходів в університеті:
видані накази щодо запобігання і протидії корупції;
здійснювався багаторівневий контроль при проведені семестрового
контролю знань здобувачів вищої освіти;
проводились обговорення законодавчих актів, листів МОН України та
інших розпорядчих документів органів виконавчої влади щодо боротьби з
корупцією;
аналізувались віктимологічні ситуації щодо попередження та
викорінення одержання неправомірної вигоди та інших негативних явищ під
час вступної компанії;
принципово, з додержанням всіх обов’язкових вимог укладались трудові
договори з науково-педагогічними працівниками, допоміжним персоналом,
всі без винятку пройшли співбесіди щодо знання
антикорупційного
законодавства та про недопустимість порушення чинного законодавства при
виконанні службових обов’язків;
традиційно на факультетах, інституті проводились лекції, бесіди,зустрічі
з працівниками правоохоронних органів, щодо профілактики та запобігання
порушення антикорупційного законодавства, недопущення отримання
неправомірної вигоди працівниками університету.
Факультетами та інститутом розроблено та практично реалізовано
завдання Антикорупційної програми МОН України, а також прозвітовано про
їх виконання.
Проводилось вибіркове анкетування, соціологічне дослідження щодо
стану негативних явищ в університеті, таких як:
зловживання службовим становищем;
перевищення повноважень;

недбале ставлення до посадових обов’язків;
хабарництво.
Результати заходів щодо запобігання та протидії корупції розглядались
на засіданнях ректорату.
Постійно діють в університеті «гаряча телефонна лінія», «скринька
довіри», а також гаряча лінія МОН України, куди студенти та працівники
можуть звернутися з інформацією щодо порушення законодавства, а також
внести свої пропозиції.
В університеті розроблені Положення про процедуру розгляду заяв, та
скарг громадян, затверджений Етичний кодекс науково-педагогічних
працівників університету. Постійно моніториться інтернет простір, соціальні
мережі щодо, стану дотримання законності в університеті, забезпечується
прозорість організаційно-розпорядчих дій керівництва університету.
Неухильно виконуються вимоги законодавства при орендних відносинах,
закупівлі товарно-матеріальних цінностей, проведенні відкритих торгів,
переговорних процедур та допорогових закупівель.
Під постійним контролем знаходиться виконання Постанови Кабінету
Міністрів України № 796 від 27.08.2010 року «Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами
та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми
власності».
В університеті здійснена ревізія фінансово-господарської діяльності
Північним офісом Держаудитслужби в Черкаській області, за період з
01.03.2017 р. по 28.02.2019р.,в результаті якої було виявлено ряд недоліків,
які були усунуті під час проведення ревізії. Порушень не встановлено.
За звітний період не виявлено фактів що можуть свідчити про вчинення
корупційних правопорушень працівниками Університету
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Фахівець з питань запобігання та
виявлення корупції Підлісний В.М.

