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ЗВІТ
про проведення антикорупційних заходів за період з 01 січня 2016 року
по 31 грудня 2016 року в Хмельницькому національному університеті
Керуючись Законом України «Засади державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII, наказами
ректора та Статутом Університету в Хмельницькому національному університеті розроблені і
реалізовуються заходи, спрямовані на виявлення, запобігання та протидію корупції, хабарництву
та нестатутним відносинам під час навчального процесу.
Так, на виконання постанови Кабінету Міністрів України, наказу Міністра освіти і науки
України від 14 жовтня 2013 року № 1432 «Про створення (визначення) та забезпечення
функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції» в університеті
постановою Вченої ради Хмельницького національного університету (наказ №180 від 31.10.2013
р.) з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції
введена посада провідного спеціаліста ректорату з питань запобігання і виявлення корупції в
університеті, на яку призначено Огнєвого Олександра Вікторовича, доцента кафедри
комп’ютерних систем та мереж.
За період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року в Хмельницькому національному
університеті було видано 1 розпорядження і 4 накази ректора «Про заходи щодо протидії та
запобіганню можливим проявам корупції, хабарництва та посадовим зловживанням серед
працівників університету».
Хід і ефективність здійснення заходів щодо запобігання та протидії можливим проявам
корупції та хабарництву були розглянуті на засіданнях ректорату від 18 квітня та 7 листопада
2016 року.
Згідно розпорядження №13 від 22.02.2016 року були створити факультетські
антикорупційні комісії з найбільш досвідчених і принципових викладачів з числа професорськовикладацького персоналу кафедр.
Згідно наказу №40 від 31.03.2016 р. в університеті створено комісію
з питань
відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання і протидії корупції .
Голова – проректор з науково-педагогічної роботи, перший проректор Войнаренко М.П.)
Згідно наказу №76 від 30.05.2016 р. декани факультетів, завідувачі кафедр, керівники
структурних підрозділів зобов’язані забезпечити неухильне виконання Закону України «Засади
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки».
Згідно наказу №195 від 22.11.2016 р. в університеті проведено загально університетський
старостат з питань запобіганню можливим проявам корупції, хабарництва
та нестатутним
відносинам під час навчального процесу.
На виконання вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції» від 07.04.2011 року №3206 – VI у Хмельницькому національному університеті був
виданий наказ №30 від 26 лютого 2016 р. «Щодо декларування майна, доходів і зобов'язань
фінансового характеру за 2015 рік». В якому, наказом ректора було зобов’язано ректора,
проректорів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, головного бухгалтера, директора
бібліотеки, завідуючого аспірантурою та докторантурою, директора студентського містечка,
директора центру культури та естетичного виховання студентів, керівників структурних
підрозділів (начальників та завідувачів відділів), до 01 квітня 2016 р. подати декларацію про
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.
На виконання цих наказів і розпорядження в університеті велась активна робота серед
студентів, через органи студентського самоврядування та профспілкові комітети викладачів та
співробітників університету щодо проведення роз’яснювальної роботи з питань запобіганню

можливим проявам корупції, хабарництва
та нестатутним відносинам під час навчального
процесу .
24 травня в стінах Хмельницького національного університету за ініціативи Студентської
ради університету відбувся антикорупційний семінар для студентів та викладачів під гаслом
«Корупція - крок у минуле». Захід організовано спеціально напередодні сесії, задля інформування
присутніх про відповідальність перед законом за корупційну діяльність. На семінарі були присутні
гості, котрі ще раз нагадали студентам про їх права та обов’язки, наводили приклади як
протидіяти корупції та що робити коли вимагають хабар.
В університеті широко використовуються тестові форми поточного контролю знань
студентів денної та заочної форм навчання, постійно розвивається і поповнюється модульне
навчальне середовище з навчальних дисциплін.
Оцінювання результатів навчання студентів з дисципліни проводиться у письмовій формі,
за рейтинговою системою, враховуючи як оцінки поточного контролю з усіх видів навчальної
роботи, так і підсумкову оцінку.
В навчальному закладі успішно працює інформаційна система «Електронний
університет», за допомогою якої проводиться організація підрахунків та формування рейтингів
успішності студентів за результатами контролю семестрових зрізів знань, їх доступність і
відкритість.
Проводиться робота по недопущенню випадків захисту курсових та дипломних проектів
(робіт) і здачі державних іспитів без призначення для цього (рішенням завідувача кафедри) комісії
у складі 2-3-х викладачів відповідного профілю.
Підвищено вимогливість до підведення підсумків навчальних і виробничих практик, а
заліки з практик дозволяється приймати комісіям з числа викладачів кафедр.
Позитивні результати виховного та попереджувального характеру показала практика
проведення щосеместрового анонімного анкетування студентів на усіх факультетах та курсах
університету на предмет виявлення фактів корупційних проявів.
Активізувалась робота старостатів та органів студентського самоврядування щодо
проведення роботи серед студентів для широкого використання телефонів довіри та звернень до
адміністрації університету. Адміністрацією університету спільно з студентським самоврядуванням
постійно аналізується робота «Телефону довіри» та «Пошта студентської довіри».
З метою своєчасного та належного реагування на факти корупції і прийняття відповідних
рішень та недопущення порушення Закону України «Про звернення громадян» більш ефективною
стала робота приймальної ректора, особисті прийоми та наради деканів факультетів та завідувачів
кафедр.
Керівники структурних підрозділів, як мінімум два рази в рік, під розпис, попереджають
викладачів та співробітників університету, що в разі
проявів корупції та хабарництва,
відповідні особи
негайно будуть
притягнуті до відповідальності
за
корупційне
правопорушення аж до звільнення з університету.
В Хмельницькому національному університеті осіб, яких було притягнуто
до
відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення пов’язані з корупцією за
звітний період немає. В подальшому, при виявлені таких осіб, інформація оперативно буде
надіслана до відділу з питань запобігання та виявлення корупції юридичного департаменту МОН
України.
Уповноважена особа, провідний спеціаліст ректорату з питань
запобігання і виявлення корупції ___________________ Огнєвий О.В

