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Про дотримання антикорупційного законодавства
під час вступної та випускної кампаній
Керуючись вимогами Законів України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про
запобігання корупції», від 05 вересня 2017 року № 2145-УІІІ «Про освіту», Антикорупційними програмами НАДУ та ДРІДУ НАДУ, відповідно до наказу директора від 31 жовтня
2017 року № 90 «Про забезпечення академічної доброчесності в інституті», на виконання
доручення т.в.о. президента НАДУ «Про дотримання вимог антикорупційного законодавства
під час державних іспитів та захисту магістерських робіт слухачів», з метою недопущення
корупційних правопорушень у період роботи екзаменаційних комісій та вступної кампанії
НАКАЗУЮ:
1. Провідному фахівцю відділу комунікацій, уповноваженій особі з питань запобі
гання та виявлення корупції Огданській Т.М.:
- проводити відповідну роботу в разі надходження інформації на «гарячу лінію» та
електронну поштову скриньку на сайті про факти вчинення корупційних правопорушень;
- оприлюднити цей наказ на відповідних стендах;
- ознайомити особисто голів, членів екзаменаційних комісій, науково-педагогічних та
інших працівників, залучених до процесу вступної кампанії, державних екзаменів і захисту
випускних кваліфікаційних робіт з Пам’яткою (додаток до наказу директора від 16 грудня
2018 року «Про дотримання вимог антикорупційного законодавства під час державних
екзаменів та захисту випускних кваліфікаційних робіт»), Кодексами академічної доброчес
ності та корпоративної культури ДРІДУ НАДУ; Положенням про забезпечення самостійності
виконання випускних кваліфікаційних робіт та іншими документами щодо дотримання
антикорупційного законодавства і принципів академічної доброчесності;
- підготувати та розмістити на сайті і у відповідних аудиторіях інформацію хтя вступ
ників й випускників щодо засобів комунікації у разі отримання пропозицій неправомірної
вигоди.
2. Відділам організації освітнього процесу /Стрижка М.А./, дистанційного навчання та
інформатизації /Чикаренко О.О./ оприлюднювати у визначені терміни порядок і розклад
державних екзаменів та захисту випускних кваліфікаційних робіт на офіційному сайті та
відповідних стендах.
3. Відділу профорієнтації та конкурсного відбору /Петренко О.С./ оприлюднювати на
офіційному сайті та відповідних стендах Правила прийому до ДРІДУ НАДУ, графіки
проведення вступних випробувань, вартість навчання, Положення про приймальну та
апеляційну комісії, рейтинги вступників.

4. Відділу з координації наукової роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів
/Літвінов О.В./ оприлюднювати на офіційному сайті та відповідних стендах Правила
прийому до аспірантури та докторантури, розклад вступних іспитів до аспірантури.
5. Особам, залученим до процесу вступної кампанії, державних екзаменів та захисту
випускних кваліфікаційних робіт, у разі надходження пропозицій неправомірної вимоги,
негайно інформувати провідного фахівця відділу комунікацій, уповноважену особу з питань
запобігання та виявлення корупції Огданську Т.М.
6. Відділу дистанційного навчання та інформатизації /Чикаренко О.О./ оприлюднити
цей наказ на офіційному сайті.
7. Деканату факультету публічного управління та адміністрування /Письменний І.В.
довести зміст цього наказу до слухачів і студентів, а завідувачам кафедр - до науковопедагогічних працівників.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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