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Наказом ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

від 11.11.2016 р. №181 

 

 

Таблиця 
        

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ на 2017-2018 роки 

 

№ Назва заходу Відповідальні  

за виконання 

Термін 

виконання 
1 2 3 4 

1. Проведення роз'яснювальної 

роботи серед працівників ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця дотримання окремих 

положень Закону України «Про 

запобігання корупції» 

Декани 

факультетів, 

керівники 

структурних 

підрозділів,  

комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

постійно 

 

2. Розробка вичерпного переліку та 

опис антикорупційних заходів, 

процедур та порядок їх виконання 

(застосування), зокрема порядок 

проведення періодичної оцінки 

корупційних ризиків у діяльності 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

Вчена Рада, 

органи 

громадського 

самоврядування, 

органи              

Студентського    

самоврядування 

лютий      

2017 року   

лютий  

2018 року 

3.  Визначення сфери застосування та 

коло осіб, на які поширюються 

положення Закону України «Про 

запобігання корупції» 

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

листопад – 

грудень 

2017 р. 

4. Перевірка положень про 

структурні підрозділи ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця та посадових інструкцій 

(функціональних обов’язків) 

посадових осіб (з урахуванням 

матеріалів їх особових справ) 

щодо запобігання конфлікту 

інтересів 

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

постійно 

 

 



Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 

5.  Проведення нарад, семінарів, 

тренінгів, круглих столів з метою 

вивчення основних положень 

антикорупційного законодавства та 

обговорення фактів корупційних 

дій, наведених в оприлюдненому 

звіті спеціально уповноваженого 

органу з питань антикорупційної 

політики, про результати 

проведення заходів щодо 

запобігання і протидії корупції 

комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції, 

кафедра правового 

регулювання 

 

постійно 

(за графіком) 

 

 

6. Направлення працівників 

університету у відповідності з 

визначеною потребою для 

підвищення кваліфікації за 

програмами тематичних 

короткотермінових семінарів з 

питань дотримання норм діючого 

законодавства щодо запобігання і 

протидії корупції 

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

згідно плану-

графіку 

 

 

 

7. Забезпечення якісного добору і 

розстановки кадрів на засадах 

неупередженого конкурсного 

відбору, їх об'єктивної атестації, 

щорічної оцінки виконання 

працівниками університету 

покладених на них обов'язків, а 

також вжиття заходів щодо 

запобігання, виявлення та усунення 

конфлікту інтересів 

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

постійно 

8. Попередження осіб, які 

претендують на зайняття 

вакантних посад про норми та 

вимоги Закону України «Про 

запобігання корупції» 

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

постійно 

 

9. Контроль щодо своєчасності 

подання декларації посадовими 

особами, керівниками структурних 

підрозділів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

які підпадають під дію 

законодавства про запобігання 

корупції  

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

березень-квітень 

2017 року 

березень-квітень 

2018 року 



Продовження таблиці 
 

1 2 3 4 

10. Надання інформації до 

Міністерства освіти і науки 

України про працівників, які 

вчинили корупційні діяння               

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 
 

негайно 

11. Проведення службових перевірок з 

метою виявлення причин та умов, що 

сприяли вчиненню корупційного 

правопорушення або невиконання 

вимог антикорупційного законодавства                      

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 
 

за потребою 

 
 

12. Узагальнення показників щодо         

здійснення превентивних заходів 

по запобіганню корупції 

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

до 5 числа 

кожного 

кварталу  

13. Надання інформаційно-консультаційної 

допомоги посадовим особам, 

керівникам структурних підрозділів 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які 

підпадають під дію законодавства 

про запобігання корупції, у 

заповненні декларацій про майно, 

доходи, витрати й зобов'язання 

фінансового характеру за 2016, 

2017 роки 

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

до 30 березня 

2017 року,  

до 30 березня 

2018 року 

14. Підготовка узагальненої інформації 

щодо подання посадовими особами, 

керівниками структурних підрозділів 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які підпадають 

під дію законодавства про запобігання 

корупції, декларацій про майно, доходи, 

витрати й зобов'язання фінансового 

характеру за 2016, 2017 роки 

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

до 5 квітня 

2017 року, 

до 5 квітня 

2018 року 

 

15. Винесення на розгляд Конференції 

трудового колективу ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця питання щодо стану 

виконання вимог антикорупційного 

законодавства в Університеті 

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції, 

органи 

громадського 

самоврядування 

відповідно до 

плану 

проведення 

Конференцій 

трудового 

колективу 

16. Проведення перевірки організаційно- 

розпорядчих документів, що 

видаються в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, з 

метою виявлення чинників, що 

сприяють чи можуть сприяти вчиненню 

корупційних  правопорушень 

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

постійно 

 



Закінчення таблиці 

 

1 2 3 4 

17. Підготовка та розміщення на 

офіційному веб-сайті ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця матеріалів щодо реалізації 

заходів з питань запобігання та 

протидії корупції в  Університеті з 

метою додержання принципів 

прозорості та відкритості у 

діяльності університету 

Уповноважена 

особа з питань 

запобігання  

та виявлення 

корупції, 

начальник Центру 

інформаційних 

технологій 

за потреби 

18. Інформування громадськості про      

вжиті заходи щодо запобігання та 

виявлення корупції в ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця та про осіб, притягнутих до 

відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень на 

офіційному веб-сайті ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця                                

Уповноважена 

особа з питань 

запобігання  

та виявлення 

корупції, начальник 

Центру 

інформаційних 

технологій 

постійно 

19. Розгляд звернень громадян щодо    

фактів порушень працівниками       

університету Закону України «Про 

запобігання корупції»                       

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

постійно 

20. Інформування студентів ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця відносно дотримання 

антикорупційного законодавства, 

реалізація заходів виховного та 

роз’яснювального характеру серед 

студентів з метою формування 

громадської думки щодо 

неприйнятності та осуду 

корупційних діянь 

Комісія з питань 

запобігання та 

виявлення корупції, 

органи 

студентського 

самоврядування 

постійно 

 
 

 

 


