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ПЛАН 

заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Харківському 

національному університеті мистецтв імені І.П. Котляревського на 2022 рік 

 
№ 

с/з 

Зміст заходу Термін 

 виконання 

Виконавці Відмітка 

про 

виконання 

1 Забезпечити ознайомлення з 

антикорупційним  законодавством 

шляхом проведення періодичних 

навчань, на нарадах для працівників 

Університету 

 

Протягом 

 2022 року 

Провідний фахівець 

з антикорупційної 

діяльності 

 

2 Проведення перевірки факту подання 

суб’єктами декларування Університету 

відповідно до ч. 2 ст. 49 Закону України 

«Про запобігання корупції» декларацій 

та повідомлення Національного 

агентства про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання декларацій у 

визначеному законодавством порядку 

 

Протягом  

2022 року 

Провідний фахівець 

з антикорупційної 

діяльності 

 

3 Проведення перевірки отриманих  

повідомлень про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону 

України «Про запобігання корупції». 

Інформування ректора Університету, 

Національне агентство з питань 

запобігання корупції про ці факти у 

випадках, передбачених законодавством  

 

При отриманні 

повідомлень про 

можливі факти 

корупційних або 

пов’язаних з 

корупцією 

правопорушень 

Провідний фахівець 

з антикорупційної 

діяльності 

 

4 Організація роботи та участь у 

службових розслідуваннях, яке 

проводиться з метою виявлення причин 

та умов, що призвели до вчинення 

корупційного або пов’язаного з 

При надходженні 

повідомлень 

Голова комісії, 

члени комісії по 

проведенню 

службового 

розслідування, 

 



2 

 

корупцією правопорушення або 

невиконання вимог Закону, в інший 

спосіб, за поданням спеціально 

уповноваженого суб’єкта у сфері 

протидії корупції або за приписом 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції  

 

призначена наказом 

ректору 

Університету 

5 Надання працівникам Університету 

методичної допомоги та консультацій 

щодо здійснення повідомлення про 

можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції», та захисту 

викривачів, проведення внутрішніх 

навчань з цих питань 

 

Протягом  

2022 року 

Провідний фахівець 

з антикорупційної 

діяльності 

 

6 Участь у семінарах, лекціях та інших 

заходах щодо антикорупційного 

законодавства 

За графіком 

організаторів 

проведення заходів  

Провідний фахівець 

з антикорупційної 

діяльності, 

проректори, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

 

7 Співпраця з викривачами, забезпечення 

дотримання їхніх прав та гарантій 

захисту 

 

Протягом 2022 року Провідний фахівець 

з антикорупційної 

діяльності 

 

8 Вжиття заходів з виявлення конфлікту 

інтересів та сприяння його 

врегулюванню.  

Інформування ректора Університету та 

Національне агентство з питань 

запобігання корупції про виявлення 

конфлікту інтересів та заходи, вжиті для 

його врегулювання 

 

Протягом 2022 року Провідний фахівець 

з антикорупційної 

діяльності 

 

9 Здійснення закупівлі товарів, робіт та 

послуг за рахунок державних коштів 

шляхом проведення процедур 

закупівель, з метою запобігання 

можливим проявам корупції, фінансовим 

правопорушенням та іншим 

зловживанням 

Протягом 2022 року Проректори, 

проректор з АГР, 

уповноважена 

особа, 

відповідальна за 

забезпечення 

організації та 

проведення 

процедур публічних 

 



3 

 

закупівель (товарів, 

робіт і послуг), 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

провідний фахівець 

з антикорупційної 

діяльності 

 

10 Підготовка проєкту Плану заходів 

запобігання та протидії корупції в 

Університеті на 2023 рік 

 

До 25.12.2022 Провідний фахівець 

з антикорупційної 

діяльності 

 

 

 

 


