Інформація
про стан виконання Антикорупційної програми НАДУ при Президентові України,
Антикорупційної програми інституту у 2020 році
Для забезпечення виконання Антикорупційної програми в інституті з початку 2020 року
по теперішній час проведена наступна робота.
Створено середовище нульової терпимості до порушень норм антикорупційного
законодавства, вживаються відповідні заходи щодо його збереження та розширення.
Уся діяльність щодо виконання Антикорупційної програми здійснювалась відповідно до
Законів України «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки», наказу т.в.о.
президента Національної академії державного управління при Президентові України від 12
лютого 2020 рік № 35 «Про затвердження Антикорупційної програми Національної академії
на 2020 рік», наказу директора інституту від 28 лютого 2020 р. № 28 «Про затвердження
Антикорупційної програми інституту на 2020 рік»та відповідного рішення Вченої ради
інституту. Усі документи розміщені у відкритому доступі на сайті інституту.
На засіданнях кафедр обговорено питання щодо забезпечення виконання
Антикорупційних програм Національної академії та інституту. Усі посадові особи, науковопедагогічні працівники, здобувачі вищої освіти ознайомлені із вищезазначеними
документами. Також організовано ознайомлення нових співробітників з Антикорупційними
програмами НАДУ, інституту та Законом України «Про запобігання корупції».
Співробітниками відділу роботи з персоналом, деканату факультету публічного
управління та адміністрування, відділу з координації наукової роботи та підготовки
науково-педагогічних кадрів, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення
корупції, уповноваженою особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми
в інституті постійно проводилась роз’яснювальна робота з питань антикорупційного
законодавства серед працівників, здобувачів вищої освіти інституту, здійснювалось
індивідуальне консультування з питань профілактики і протидії корупції.
На етапі вивчення кандидатів на заміщення вакантних посад вживаються заходи щодо
недопущення порушень положень антикорупційного законодавства. Проводиться
відповідна робота щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Забезпечена прозорість вступної кампанії, дотримання вимог законодавства України з
питань надання освітніх послуг у процесі проведення навчальних занять, практик,
семестрових і державних екзаменів та виконання випускних кваліфікаційних робіт. З
метою недопущення корупційних правопорушень у період роботи екзаменаційних комісій
забезпечено виконання наказу директора інституту від 26 листопада 2019 року № 95 «Про
дотримання вимог антикорупційного законодавства під час державних екзаменів та захисту
випускних кваліфікаційних робіт у 2020 році». Усі керівники, науково-педагогічні
працівники інституту, інші члени екзаменаційних комісій, що залучені до вступної
кампанії, державних екзаменів та захисту випускних кваліфікаційних робіт під підпис
ознайомлені із Пам’яткою щодо запобігання корупції відповідно до Закону України від 14
лютого 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції», з Кодексом академічної
доброчесності інституту, Кодексом корпоративної культури інституту, із Положенням про
забезпечення самостійності
виконання випускних
кваліфікаційних
робіт,
з
Антикорупційними програмами НАДУ та інституту. Уповноваженою особою з питань
запобігання та виявлення корупції, уповноваженою особою, відповідальною за реалізацію
Антикорупційної програми в інституті розміщуються відповідні інформаційні матеріали на
сайті інституту, в електронному деканаті, в аудиторіях, де проходять екзамени. Для
посилення уваги до цих питань та створення умов для здійснення ефективного контролю в
Антикорупційній програмі інституту передбачено окремий підрозділ відповідних заходів. З
метою недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства та дотримання
основних принципів академічної доброчесності й системного підходу до розвитку методів
та засобів виявлення некоректних запозичень в інституті проводиться перевірка
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представлених випускних кваліфікаційних робіт за допомогою ПЗ «ПлагіатаНЕТ». Також
наукові керівники дисертаційних робіт звертаються до спеціалізованих установ, що мають
право (юридичну підставу) на надання наукової послуги з оцінки тексту наукового
дослідження. Наприклад, Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та
інновацій. Наукові керівники дисертаційних робіт мають можливість, як окремі
користувачі, перевіряти на наявність некоректних запозичень в он-лайн режимі за
допомогою програмного комплексу «Unichek».
Попередження порушень антикорупційного законодавства в навчальному процесі,
попередження плагіату здійснюється шляхом проведення комплексу профілактичних
заходів, а саме:
– інформування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників про
необхідність виконання Антикорупційних програм НАДУ та інституту, дотримання
Кодексу академічної доброчесності інституту, Кодексу корпоративної культури
інституту, підписаної Декларації про дотримання принципів академічної
доброчесності, підвищення відповідальності за недотримання правил цитування;
– формування, видання та розповсюдження серед здобувачів вищої освіти методичних
матеріалів з уніфікованим визначенням вимог щодо належного оформлення
посилань на використані у роботах матеріли.
Директором інституту, першим заступником директора, заступниками директора
здійснювався контроль за порядком прийому до аспірантури, докторантури інституту, а
також атестації науково-педагогічних працівників.
Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції організована
робота щодо подання працівниками інституту шляхом заповнення на офіційному веб-сайті
Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство)
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування за 2019 рік. Відповідно до ст. 45 Закону України від 14 жовтня 2014 року
№ 1700-VII “Про запобігання корупції” працівники інституту, які належать до посадових
осіб юридичної особи публічного права, повинні були подати декларації осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік у
встановленому законодавством порядку, шляхом заповнення відповідних форм на
офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з
використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій.
Усього таких працівників – 4 особи. Своєчасно подали декларації 4 особи. Порушень не
виявлено. На засіданні Вченої ради 09 червня 2020 року, протокол № 03/233, розглянуто та
обговорено питання «Про стан подання декларацій за 2019 рік», ухвалено відповідне
рішення. Повідомлення громадян про факти вчинення корупційних рішень працівниками
інституту не надходили.
Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції та відповідальної
за реалізацію Антикорупційної програми проведена антикорупційна експертиза 41
організаційно-розпорядчого документу, у тому числі щодо недопущення конфлікту
інтересів.
Питання ефективності проваджених антикорупційних стандартів і процедур, робота та
досягнуті результати у сфері запобігання та виявлення корупції періодично розглядались
на засіданнях Вченої ради інституту, приймались відповідні рішення, що були затверджені
наказами директора інституту. Зокрема, крім вищезазначених, були прийняті наступні
документи: «Про зміну складу групи сприяння академічній доброчесності», «Про
затвердження Плану проведення навчання працівників інституту щодо вивчення положень
антикорупційного законодавства на 2020 рік», «Про комісію з оцінки корупційних
ризиків», «Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків» тощо. Усі організаційно
розпорядчі документи інституту з питань дотримання антикорупційного законодавства
розміщені на офіційному сайті інституту.
В інституті вживаються відповідні ефективні заходи щодо забезпечення виконання
вищезазначених організаційно-розпорядчих документів у встановлені терміни.
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Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, уповноваженою
особою, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми в інституті постійно
здійснюються перевірки та аналіз інформації щодо причетності співробітників до
пов’язаних із корупцією правопорушень.
Відповідно до плану проведення навчання працівників інституту щодо вивчення
положень антикорупційного законодавства у січні, березні, вересні та жовтні 2020 року
проведено семінари за темами: «Правове регулювання статусу і повноважень викривачів
корупції та гарантування їх діяльності», «Механізми виконання вимог антикорупційного
законодавства про засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи», «Система
забезпечення академічної доброчесності та наукова етика у розвитку вченого». Усі
семінари проведені з суворим дотриманням правил карантину. Для запобігання,
перешкоджання та зупинення проявів порушень антикорупційного законодавства,
принципів академічної доброчесності шляхом навчання наказом директора інституту від
27.12. 2019 р. № 118 затверджено порядок організації і проведення навчання за тематикою
академічної доброчесності та основ інформаційної грамотності на базі он-лайн курсу
«Академічна доброчесність в університеті». У 2020 році усі науково-педагогічні
працівники, співробітники, здобувачі вищої освіти денної форми навчання усіх
спеціальностей отримали сертифікати щодо проходження навчання.
Для забезпечення дотримання норм професійної етики, принципів академічної
доброчесності працівниками, здобувачами вищої освіти під час виконання своїх службових
повноважень та під час навчання в інституті після обговорення розглянуті вченою радою та
затверджені наказами директора відповідні документи, а саме:
– Кодекс академічної доброчесності (накази директора інституту від 21.12.2016 р. №
103 та від 19.12.2017 р.№ 112);
– Кодекс корпоративної культури (рішення Вченої ради від 06 лютого, протокол №
01/231);
– Положення про комісію з академічною доброчесністі (наказ директор інституту від
31.01.2020 р. № 12);
– Положення про групу сприяння академічній доброчесності (наказ директора
інституту від 27.12.2019 р. № 116);
– Положення про відповідальність за порушення принципів академічної
доброчесності (наказ директора інституту від 31.01.2020 р. № 10);
– Про заходи з попередження порушень академічної доброчесності (наказ директора
інституту від 27.12.2019 р. № 117);
– Положення про процедури вирішення конфліктних ситуацій (наказ директора
інституту від 20.12.2019 р. № 111);
– Декларації про дотримання академічної доброчесності (окремо для науковопедагогічних працівників, співробітників та здобувачів вищої освіти) (наказ
директора інституту від 31.01.2020 р. № 11);
– Рекомендації щодо організації роботи, пов’язаними із сексуальними домаганнями
(затверджені директором інституту 20.12. 2019 р. тощо.
Усі вони розміщені на сайті інституту. Науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої
освіти усіх рівнів, спеціальностей, форм навчання, співробітники ознайомлені з цими
документами. Під підпис проходять ознайомлення нові співробітники. Під час карантину
уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, уповноваженою
особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми в інституті на виконання
відповідного наказу директора організовано ознайомлення в дистанційному режимі
здобувачів вищої освіти першого курсу. Інформація, що отримана зворотнім зв’язком, буде
узагальнена.
Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, уповноваженою
особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми в інституті
забезпечується організація виконання вищезазначених організаційно-розпорядчих
документі та локальних актів.
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У приміщеннях інституту та гуртожитків розміщені інформаційні плакати щодо
дотримання принципів академічної доброчесності.
Проводилась роз’яснювальна робота, надавались практичні рекомендації посадовим
особами юридичної особи публічного права, науково-педагогічним працівникам,
співробітникам інституту, здобувачам вищої освіти всіх рівнів, спеціальностей, форм
навчання з питань запобігання і протидії проявам корупції. Забезпечена безперебійна
робота «гарячої лінії» та електронної поштової скриньки для повідомлень про факти
вчинення корупційних правопорушень.

Провідний фахівець відділу комунікацій,
уповноважена особою з питань запобігання
та виявлення корупції, уповноважена особа,
відповідальна за реалізацію Антикорупційної
програми в інституті
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