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Програма з питань запобігання та протидії корупції в Українській інженерно-педагогічній академії на 2013-2017 роки 

 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін виконання Відповідальний за виконання 

1. Проведення перевірок на дотримання вимог 

антикорупційного законодавства в структурних 

підрозділах академії 

Щоквартально Ректорат 

Відповідальна особа 

Навчальний відділ 

Бухгалтерія 

Юридичний відділ 

2. Проведення внутрішнього аудиту використання 

бюджетних коштів. Проведення інвентаризації 

основних засобів, нематеріальних активів, 

матеріальних цінностей, грошових коштів, 

документів та розрахунків 

За планом, за дорученням 

ректора 

Ректорат 

Бухгалтерія  

 

3. Проведення семінарів,нарад та лекцій з 

керівниками структурних підрозділів академії з 

питань запобігання та виявлення корупції  

Щоквартально Ректорат  

Юридичний відділ 

Відповідальна особа 

4. Вивчення позитивного досвіду роботи інших 

вищих навчальних закладів щодо запобігання та 

Постійно Ректорат  

Відповідальна особа 

Юридичний відділ 



 

протидії корупції та розроблення заходів щодо 

його впровадження  

  

5. Проведення антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів, 

організаційно-розпорядних документів, що 

видаються в академії, з метою виявлення 

корупціогенних чинників 

Постійно Ректорат  

Відповідальна особа 

Юридичний відділ 

6. Організація семінарів, лекцій щодо роз'яснення 

питань протидії корупції серед 

співробітників,викладачів, студентів 

Постійно Ректорат  

Керівники структурних 

підрозділів 

Відповідальна особа 

Юридичний відділ 

7. З метою підвищення правової освіти, запобігання 

проявам корупції серед викладачів, 

співробітників, студентів організувати 

проведення занять з питань антикорупційного 

законодавства та вимог Закону України «Про 

засади запобігання та протидії корупції 

Упродовж навчального року Ректорат 

Керівники структурних 

підрозділів 

Відповідальна особа 
Юридичний відділ 

 

8. Організація контролю за виконанням вимог 

Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» 

Упродовж навчального року Ректорат  
Керівники структурних 

підрозділів 

Відповідальна особа 
Юридичний відділ 

 

9. Виявлення та усунення причин і умов, що 

сприяють вчиненню корупційних діянь та інших 

правопорушень, пов'язаних із корупцією, 

щоквартальний розгляд на ректораті, зборах 

трудових колективів, вченій раді академії, 

факультетів про стан дотримання посадовцями 

антикорупційного законодавства з метою 

забезпечення відкритості та прозорості у роботі 

академії 

Щосеместру Ректорат  
Керівники структурних 

підрозділів 

Відповідальна особа 

Юридичний відділ 

 
 



 

 

10. На інформаційних стендах структурних 

підрозділів академії, поширювати інформацію 

про права громадян (викладачів, співробітників, 

студентів), механізми їх реалізації, порядок та 

процедуру розгляду звернень громадян, 

прийняття рішень з цих звернень. Забезпечення 

розширення знань у сфері антикорупційного 

законодавства, формування громадської думки 

щодо неприйнятності та осуду корупційних діянь. 

Упродовж навчального року Відповідальна особа 
Юридичний відділ 

Керівники структурних 

підрозділів 

11. Забезпечення дотримання чинного законодавства 

при використанні коштів загального та 

спеціального фондів 

Постійно Структурні підрозділи 

Бухгалтерія 

Відповідальна особа 
Юридичний відділ 

 

12. Забезпечення дотримання вимог 

антикорупційного законодавства особами 

академії у період вступної компанії та під час 

навчального процесу 

Постійно Ректорат 

Відповідальна особа 
Юридичний відділ 

 


