
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ  
 

НАКАЗ 
 

17.02.2012 р.                 м. Харків                                    № 46 
 

Про заходи щодо забезпечення 

виконання вимог законодавства у сфері  

запобігання і протидії корупції 
 

 З метою забезпечення неухильного виконання положень і вимог Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції», інших нормативно-

правових актів у сфері запобігання і протидії корупції та відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.02.2012 р. №152 
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Першому проректору з Тарасюку А.П., науково-педагогічної роботи 

проректору з науково-педагогічної роботи Кучеренку С.М., проректору з 

наукової роботи Лазарєву М.І., проректору з науково-педагогічної роботи 

Васильєвій І.Г., керівникам Стахановського навчально-наукового інституту 

гірничих та освітніх технологій Авєршину А.О. та його заступникам і 

Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Коломійцю В.В. та 

його заступникам, деканам факультетів академії: Коваленко Д.В., Сичову Ю.І., 

Вілкову С.М., Канюку Г.І., Барсову В.І., Гусарову О.О. та їх заступникам,; 

директору Харківського професійного ліцею швейного виробництва і побуту 

Батраченко Н.В. та її заступникам, помічнику першого проректора Чалому С.О., 

головному бухгалтеру Поповій Л.А., начальнику юридичного відділу Алафіній 

Л.С., начальнику відділу кадрів Рубцовій Г.С.: 

1.1. До 01.03.2012 р. організувати додаткове вивчення та довести під 

особистий підпис до кожного підпорядкованого працівника усьому науково-

педагогічному  і професорсько-викладацькому складу академії вимоги Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції», в частині прав, обов’язків 

та обмежень, передбачених для осіб, визначених підпунктом «а» пункту 2 

частини першої статті 4 цього Закону. Попередити кожного щодо кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; 

1.2. Облікові відомості щодо виконання п.1.1. надати до відділу кадрів 

академії у строк до 05.03.2012 р.; 

1.3. Персонально забезпечити постійний та дієвий контроль за 

неухильним дотриманням підлеглими вимог антикорупційного законодавства; 

1.4. У разі отримання  інформації про ймовірні корупційні прояви серед 

персоналу академії доповідати особисто – негайно особі, на яку покладено 

контроль за виконання вищезазначеного наказу. 

1.5. Забезпечити негайну (протягом 3 годин) підготовку та надання на 

підпис проектів спецповідомлень до Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України про виявлені факти корупційних правопорушень серед 

персоналу академії. 

2. Покласти персональну відповідальність щодо розробки, координації та 

забезпечення контролю за виконанням організаційно-практичних заходів, 

спрямованих на профілактику та недопущення фактів порушення 
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антикорупційного законодавства персоналом академії, на першого проректора 

Тарасюка А.П. 

3. Начальнику відділу кадрів Рубцовій Г.С.: 

3.1. До 15.03.2012 р. організувати проведення роботи щодо забезпечення 

виконання вимог ст.12 вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії 

корупції", в частині надання вказаними посадовими особами академії 

декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 

минулий рік. 

3.2. Забезпечити зберігання поданих декларацій та інформації, яка 

міститься у них,  у суворій  відповідності до вимог чинного законодавства.  

4. Першому проректору Тарасюку А.П., проректору з науково-

педагогічної роботи Кучеренку С.М., проректору з наукової роботи         

Лазарєву М.І., проректору з науково-педагогічної роботи Васильєвій І.Г., 

керівникам Стахановського навчально-наукового інституту гірничих та освітніх 

технологій Авєршину А.О. і Навчально-наукового професійно-педагогічного 

інституту Коломійцю В.В., деканам факультетів академії: Коваленко Д.В., 

Сичову Ю.І., Вілкову С.М., Канюку Г.І., Барсову В.І., Гусарову О.О., директору 

Харківського професійного ліцею швейного виробництва і побуту Батраченко 

Н.В., помічнику першого проректора Чалому С.О., начальнику відділу кадрів 

Рубцовій Г.С., завідуючим кафедрами та начальникам відділів  та служб 

академії про результати проведеної роботи та вжиті заходи щодо виконання 

наказу доповісти службовою запискою на ім’я ректора до 20.03.2012 р. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

  Ректор      О.Е. Коваленко 

 

Проект наказу вносить:    Проект наказу погоджено: 
Начальник відділу кадрів     Проректор 

_________Г.С. Рубцова     __________А.П. Тарасюк 

        Головний бухгалтер 

        __________ Л. А. Попова 

Заст. головного бухгалтера з 

планово-економічної роботи 

        __________ Кравчено Ю.О. 

Начальник НМВ 

____________ В.Г.Рудась 

        Начальник юридичного   

        відділу 

____________ Л.С.Алафіна 

 


