Звіт про виконання заходів,
спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції
за 2019 рік
Важливим напрямком роботи у подоланні корупції залишаються заходи,
спрямовані на попередження про неприпустимість корупційних діянь. Тому
методична, консультаційна та роз’яснювальна робота з питань мінімізації
корупційних проявів займає основне місце та має на меті забезпечення
належного знання та розуміння працівниками університету положень
антикорупційного законодавства та формування негативного ставлення до
корупції.
Виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», «Про
доступ до публічної інформації», розпорядження Кабінету Міністрів України
від

05.10.2016

міністерствах,

р.

№803-р

інших

«Деякі

питання

центральних

запобігання

органах

корупції

виконавчої

в

влади»,

Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2018-2020
роки та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування
реалізовано шляхом проведення ряду заходів, а саме:
- проводилась профілактично-роз’яснювальна робота з працівниками та
студентами

ІДГУ, спрямована на формування

сталого

усвідомлення

неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших видів правопорушень
та відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
- проводились освітньо-інформаційні заходи на антикорупційну тематику
(лекція «Роль та місце антикорупційної програми в системі місцевого
самоврядування», круглий стіл «Сучасні підходи до запобігання корупції в
Україні», тематичні зустрічі з представниками правоохоронних органів міста,
тренінг шляхом обговорення питань застосування тактичного аналізу і
використання

аналітичних

інструментів

у

повсякденній

діяльності,

практикум «Актуальні питання подання декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування»,

презентація

матеріалів на тему «Спеціальні обмеження, встановлені Законом України
«Про запобігання корупції»; «Сумісництво та суміщення. Відповідальність за
порушення встановлених обмежень» та ін.);

- забезпечено виконання вимог ч. 5 статті 45 та п. 2 розділу ХІІІ Закону
України «Про запобігання корупції» щодо подання декларацій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та їх оприлюднення;
- здійснювався контроль за дотриманням вимог розділу V Закону
України «Про запобігання корупції» щодо врегулювання конфлікту інтересів;
- налагоджено взаємодія з правоохоронними органами Ізмаїльського
району з питань запобігання та виявлення корупції в ІДГУ;
- створено поштова скринька для скарг та пропозицій щодо забезпечення
дотримання Етичного кодексу викладача та студента під час реалізації
навчального процесу;
- своєчасно на офіційному сайті ІДГУ висвітлювалась інформація про
хід вступної кампанії;
- активізовано діяльність органів студентського самоврядування щодо
проведення роботи серед студентів для використання телефону довіри та
звернень до адміністрації Університету. Так, адміністрацією університету
спільно зі студентським самоврядуванням постійно аналізується робота
«Телефону довіри» та «Пошти студентської довіри».
Крім того, питання щодо протидії корупції знаходяться на контролі
керівництва

ІДГУ

та

заслуховуються

на

ректоратах,

вчених

радах

університету та деканатів. З метою своєчасного та належного реагування на
факти корупції і прийняття відповідних рішень та недопущення порушення
Закону України «Про звернення громадян» проводяться особисті прийоми
ректором, деканами факультетів та завідувачами кафедр.
Також ректоратом, деканами та завідувачами кафедр проводиться
систематичний контроль за поточним і семестровим оцінюванням знань
студентів.
За звітний період не надходило звернень та скарг щодо причетності
працівників ІДГУ до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, у зв’язку з чим відповідні перевірки не проводились.
Відсутні випадки притягнення до відповідальності осіб, які працюють в
Університеті,

за

вчинення

корупційних

правопорушень,

а

також

правопорушень, пов’язаних з корупцією; від правоохоронних органів до
Ізмаїльського

державного

гуманітарного

Університету

не

надходило

інформації про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, особами,
які працюють в Університеті.

