
ЗВІТ 

про виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції в 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті 

імені Володимира Винниченка у 2018 році 

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 № 1700-VII, постанови Кабінету Міністрів України «Питання 

запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 № 706, Плану заходів 

щодо дотримання законодавства з питань запобігання і протидії корупції на 

2018 рік, затвердженого ректором Університету здійснено низку 

організаційних і практичних заходів щодо попередження корупційних 

проявів серед працівників Університету. 

6 грудня 2017 року ректором Університету затверджено План заходів 

щодо дотримання законодавства з питань запобігання і протидії корупції на 

2018 рік. 

Відповідно до плану заходів щодо дотримання законодавства з питань 

запобігання і протидії корупції в Університеті на 2018 рік уповноваженою 

особою з питань запобігання та виявлення корупції було здійснено: 

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання 

вимог антикорупційного законодавства; 

- проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання та 

протидії корупції; 

- надання допомоги в заповненні декларацій працівниками, які 

виконують розпорядчо-виконавчі функції; 

- надання структурним підрозділам Університету та окремим 

працівникам Університету роз'яснення щодо застосування антикорупційного 

законодавства; 

- забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах 

неупередженого конкурсного відбору; 



- інформування працівників при прийомі на роботу про необхідність 

неухильного дотримання антикорупційного законодавства України та 

недопустимості вчинення корупційних діянь; 

- надання відокремленим структурним підрозділам Університету 

методичної допомоги щодо застосування антикорупційного законодавства з 

метою запобігання та виявлення корупції; 

- розгляд на вченій раді Університету заходів щодо посилення 

фінансового контролю за використанням бюджетних коштів; 

- безпосередня участь посадових осіб у здійсненні процедур закупівель 

товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів з метою запобігання 

можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим 

зловживанням; 

- забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з 

нормативними актами Університету; 

- забезпечення підготовки проекту Плану заходів щодо дотримання 

законодавства з питань запобігання і протидії корупції в Університеті на 

відповідний календарний рік та внесення змін до даного плану у зв'язку із 

змінами норм чинного законодавства; 

- надавання відповіді на усні звернення окремих працівників 

Університету щодо застосування антикорупційного законодавства; 

- забезпечення контролю за здійсненням заходів щодо запобігання і 

протидії корупції. 

До відповідальності за вчинення корупційних правопорушень 

працівники Університету не притягувалися, а тому заходи щодо усунення 

наслідків корупційних діянь відповідно до законодавства у разі отримання 

постанови суду про накладення адміністративного стягнення за вчинення 

корупційного діяння на працівника Університету (підготовка розпорядчих 

документів щодо звільнення, проведення службового розслідування тощо) в 

Університеті не застосовувалися. 



Порушень вимог антикорупційного законодавства у ЦДПУ 

ім. В. Винниченка не зафіксовано. 

З метою здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного 

законодавства та запобігання проявам корупції серед посадових осіб ЦДПУ 

ім. В. Винниченка здійснюються профілактичні заходи з питань запобігання 

проявам корупції. 


