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Про затвердження Антикорупційної програми
Дніпропетровського регіонального інституту
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України
на 2018 рік
Керуючись вимогами Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про
запобігання корупції», № 1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки», Положенням про Національну
академію державного управління при Президентові України (далі – Національна академія),
затвердженого Указом Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850 (зі змінами),
Типовим положенням про регіональний інститут державного управління Національної
академії, затвердженого наказом від 07 квітня 2008 р., постановами Національного агентства
із запобігання корупції, на виконання рішення Вченої ради Дніпропетровського
регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України (далі – інститут) від 27.03.2018 р., протокол № 02/213,
наказу президента Національної академії від 12 лютого 2018 р. № 43 «Про затвердження
Антикорупційної програми Національної академії на 2018 рік» з метою запобігання корупції,
виявлення корупційних правопорушень, мінімізації та усунення їх наслідків,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Антикорупційну програму інституту на 2018 рік (додаток).
2. Відділу дистанційного навчання та інформатизації управління з навчальної та
методичної роботи (Чикаренко О.О.):
– забезпечити оприлюднення тексту Антикорупційної програми інституту у
постійному відкритому доступі на офіційному сайті інституту;
– здійснювати технічне супроводження постійно діючої «гарячої лінії» та електронної
поштової скриньки на офіційному сайті інституту для повідомлень про факти вчинення
корупційних правопорушень.
3. Призначити уповноважену особу відповідальну за реалізацію Антикорупційної
програми інституту на 2018 рік помічника директора з кадрових питань Огданську Т.М.
4. Сектору кадрів і державної служби відділу роботи з персоналом (Ющенко Л.П.)
ознайомлювати нових працівників інституту з текстом Антикорупційної програми.
5. Провідному консультанту – раднику директора Васильєвій О.Б. включити
положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми до трудових
договорів та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

6. Керівникам структурних підрозділів, деканам факультетів, завідувачам кафедр
інституту до 15 червня та до 01 грудня надавати помічнику директора з кадрових питань,
уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Огданській Т.М.
інформацію про хід виконання Антикорупційної програми;
7. Помічнику директора з кадрових питань, уповноваженій особі з питань запобігання
та виявлення корупції Огданській Т.М:
– вносити відповідні пропозиції щодо змін, доповнень та вдосконалення окремих
положень Антикорупційної програми у зв’язку із змінами в антикорупційному
законодавстві;
– забезпечити узагальнення інформації з виконання Антикорупційної програми
інституту та до 20 червня й 05 грудня інформувати директора, вчену раду, Національну
академію про хід її виконання.
8. Відділу адміністративної роботи та управління якістю (Лоза О.В.) ознайомити з
цим наказом (під підпис) керівників структурних підрозділів, деканів факультетів,
завідувачів кафедр інституту: співробітників, науково-педагогічних працівників, аспірантів,
докторантів, слухачів та студентів інституту.
9. Зняти з контролю наказ директора інституту від 24 березня 2017 року 30 “Про
введення в дію Антикорупційної програми інституту”.
10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор інституту

С.М.Серьогін

