МАИУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УН1ВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
M apiynojib

№

л?/

и

ПГ
Про заходи запобнання
та протидп корупцп

На виконання 3aKOHiB Украши «Про запобнання корупцп», «Про засади державно!'
антикорупцшно! полггики в Украпп (Антикорупцшиа стратепя) на 2014-2017 роки»,
постанов Кабшету MiHicTpiB Украши вщ 04.09.2013 № 706 «Питания запоб1гання та
виявлення корупцй», в!д 29.04.2015 р. № 265 «Про затвердження Державно! програми щодо
решшацп засад державно! антикорупцшно! пол!тики в Укранй (Антикорупцшно! стратеги)
на 2015-2017 роки», з метою неухильного виконання антикорупцшного законодавства,
створення ефективно! системи протидп корупцп в ушверситет 1, забезпечення вщкритосп та
пошформованосп громадськос'п про здшснення заход!в щодо запобйання i протидп корупцй
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положения про KoMiciio з питань запобн'анпя та виявлення корупцп в
Мар1упольському державному ушверситей, План заход 1в запобп ання та протидп корупцп в
Мар1упольському державному ушверситеп на 2015-2017 роки.
2. Кер1вникам Bcix структурних ш дроздш в забезпечити неухильне та своечасне
виконання Плану заход1в запобЬання та протидп корупцп в Мар1упольському державному
ушверситеть
3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на голову KoMicii з питань
запобкання та виявлення корупцп в ушверсите'п Трофименка М.В.

Ректор

К.В. Балабанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MapiynonbCbKoro
державного ушверситету

План заход1в запобиання та протидн корупцп
в Мар1упольському державному ушверситет!
на 2015-2017 роки
№
з/п

Змкт заходу

Термш
виконання

1.

Проведения перев!рок на дотримання
вимог антикорупцшного законодавства в
структурних шдроздшах ушверситету

Щоквартально

2.

3.

4.

Проведения внутр1шнього аудиту
використання бюджетних к о и т в .
Проведения швентаризаци основних
засоб1в, нематер!альних активiв,
матер1альних цшностей, грошових
K oniT iB , докум ента та розрахунюв
Проведения семшар-наради з
кер1вниками структурних ш дроздш в
ушверситету з питань заиобшання та
виявлення корупци i3 запрошенням
представниюв правоохороиних
ш дроздш в
Вивчення позитивного досвщу роботи
вищих навчальних заклад1в щодо
запобтгання та протиди корупци та
розроблення заход1в щодо його
впровадження в Мар1упольському
державному ушверситет!

5.

Оргашзащя ceMiHapiB щодо роз'яенення
питань протиди Kopynni'i серед
сп1вроб1тник1в, викладачгв, студенев

6.

3 метою шдвищеиня правово '1 освгги,
заиобшання ироявам корупци серед
викладач1в, criiBpo6iTHHiciB, студента та
acnipaHTiB оргашзувати проведения
занять з питань антикорупцшного
законодавства та вимог Закону Украши
«Про запобнання корупцН

7.

Оргашзащя контролю за виконанням
вимог Закону Украши «Про запобиання
корупци»

За планом, за
дорученням
ректора

IU,opi4Ho

Вщповщальний
за виконання
Комю 1я з питань
запобшання та виявлення
корупци, декани
факультетов, кер!вники
структурних ш дроздш в
Бухгалтерська служба,
вщповщаючи викоиавщ
бюджетних програм,
науково-дослщних тем,
бюджетно-фшансова
KOMicifl Вчено ‘1 ради МДУ
Комю1я з питань
запобшання та виявлення
корупци

KoMicin з питань

Постшно

Постшно

заиобпання та виявлення
кору п nil, декани
факультет] в, кер 1вники
структурних ш дроздш в
Комю1я з питань
заиобпання та виявлення
корушщ, декани
факультета, кер!вники
структурних ш дроздш в

Уиродовж
навчального
року

Декани факультете,
кер1вники структурних
ш дроздш в, KoMicifl з
питань заиобпання та
виявлення корупци

Постшно

Декани факультете,
кер1вники структурних
ш дроздш в, Ком1с1я 3
питань заиобпання та
виявлення корупци

8.

9.

Виявлення та усунення причин i умов,
що сприяють вчиненню корупцшних
д1янь та iHuiHX правопорушень,
пов'язаних i3 корупщею, розгляд на
ректорат!, зборах трудових колектатав,
вченш рад1 университету, факультете
питань про стан дотримання
пращвниками антикорупцшного
законодавства з метою забезпечення
вщкритоста та прозорост1 у робот1
ушверситету
Поширеиня шформацй про права
громадян (викладач1в, сшвробшш юв,
студент!в), мехашзми ix реагйзацй,
порядок та процедуру розгляду звернень
громадян, прийняття piineH b з цих
звернень на офщшному сайп
ушверситету та шформацшних стендах
структурних ш дроздЫ в, Забезпечення
розширення знань у сфер 1
антикорупцшного законодавства,
формування громадсько '1 думки щодо
неприйнятност1 та осуду корупцшних

Щосеместру

Ректорат, Вчена рада,
кер!вники структурних
пщ роздш в, Ком1с1я з
питань запобйання та
виявлення корупцй

Постшно

Редакщйний вцццл,
кергвники структурних
ш дроздш в, Ком1с1я з
питань запобнання та
виявлення корупцй

fliflHb.

10.

Забезпечення дотримання чинного
законодавства при використанш к о п т в
загального та спещалыюго фощцв

Постшно

11.

Забезпечення дотримання вимог
антикорупцшного законодавства
особами университету у перюд вступно!
компанн та ш д час навчального процесу

Постшно

Структурш гпдроздши,
бухгалтерська служба,
КомЫ я з питань
запобйання та виявлення
корупцй
Вщповщальний секретар
приймально! комюй,
Комю 1я з питань
запобйання та виявлення
корупцй

