
 

 
 

 

 

 

 
     17 червня       22        68 

 

 

 

 

Про проведення заходів щодо запобігання 

корупційним правопорушенням  

та правопорушенням, пов’язаним 

з корупцією під час вступної кампанії 2022 

в умовах воєнного стану 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 10.06.2022 № 1/6298-22 

«Про вступну кампанію 2022», листа Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 07.06.2022 № 24-05/13619-22 про рекомендації з мінімізації корупційних 

ризиків під час вступної кампанії 2022, Методичних рекомендацій з виконання завдань 

уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення 

корупції під час реалізації вступної кампанії в умовах воєнного стану та Рекомендованого 

порядку уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та 

виявлення корупції під час вступної кампанії 2022 року від 06.06.2022 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ЗАТВЕРДИТИ План заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та 

правопорушенням, пов’язаним з корупцією, мінімізації корупційних ризиків під час 

проведення вступної кампанії 2022 в Маріупольському державному університеті в умовах 

воєнного стану (далі – План заходів), що додається. 

 

 2. Відділу з питань запобігання та виявлення корупції (Новікова А.В.) забезпечити 

постійний контроль за виконанням Плану заходів, в тому числі шляхом його розміщення на 

офіційному веб-сайті МДУ. 

 

 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор         Микола ТРОФИМЕНКО 

 

  



         Додаток 1 

до наказу МДУ  

від 17.06.2022 № 68 

 

 

План заходів  

щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним 

з корупцією, мінімізації корупційних ризиків під час проведення  

вступної кампанії 2022 в Маріупольському державному університеті  

в умовах воєнного стану 

 

№ Назва заходу Виконавець  Термін виконання 

1 2 3 4 

1. Проведення антикорупційної експертизи 

та візування проєктів локальних 

нормативних актів, організаційно-

розпорядчих документів, наказів щодо 

роботи приймальної комісії 

Начальник відділу 

з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Постійно  

2. Надання структурним підрозділам та їх 

працівникам методичної та 

консультаційної допомоги з питань 

додержання законодавства щодо 

запобігання корупції 

Відділ з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Постійно  

3. Вживання заходів щодо виявлення 

конфлікту інтересів та його врегулювання 

відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» 

Відділ з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Постійно  

4. Впровадження та забезпечення отримання 

принципів прозорості та доброчесності 

під час реалізації права на освіту 

Начальник відділу 

з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Червень-серпень 

5. Розроблення заходів з мінімізації 

корупційних ризиків під час вступної 

кампанії 

Начальник відділу 

з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Червень-серпень 

6. Проведення роз’яснювальної роботи з 

членами приймальної комісії, предметних 

екзаменаційних комісій щодо суворого 

дотримання Правил прийому та вимог 

Положення про приймальну комісію, а 

також неухильного дотримання єдиних 

вимог за затвердженням критеріїв щодо 

прийому абітурієнтів 

Начальник відділу 

з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції, 

відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, ректор 

Червень-липень 

7. Створення умов які виключають 

можливість протекціонізму, хабарництва 

та інших порушень антикорупційного 

законодавства під час вступної кампанії 

Начальник відділу 

з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції, 

Червень-серпень 



відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, ректор 

8. Моніторинг дотримання прав абітурієнтів 

при реалізації права на освіту  

Відділ з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Червень-серпень 

9. Організація та здійснення координації 

наповнення веб-сайту МДУ інформацією 

про права абітурієнтів, процедури 

поточної вступної кампанії, порядок 

оскарження дій, відповідальність за 

порушення антикорупційного 

законодавства 

Начальник відділу 

з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції, 

відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

Червень-серпень 

10. Організація роботи каналів для отримання 

повідомлень про порушення вимог 

антикорупційного законодавства 

Начальник відділу 

з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Постійно  

11. Розгляд повідомлень про корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення 

Начальник відділу 

з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Постійно  

12. Забезпечення захисту прав викривачів Начальник відділу 

з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Постійно  

 

 

Начальник відділу 

з питань запобігання та виявлення корупції    Алла НОВІКОВА 

      

 


