
Звіт про результати діяльності 
уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення кор) пиії в 

Одеському державному аграрному університеті 
за 2016 рік

В Одеському державному аграрному університеті на 2016 рік були заплановані та

проведені наступні антикорупційні заходи:

№ Плай заходу Інформація про хід 
виконання

1. Проведення організаційної та роз'яснювальної 
роботи із запобігання, виявлення та протидії 
корупції серед працівників, студентів та інших 
учасників навчально-виховного процесу 
університету.

- відбулась зустріч ректора 
університету зі студентами 
перших курсів всіх 
факультетів щодо 
недопущення проявів 
корупції в університеті;
- проректором з науково- 
педагогічної, виховної та 
навчально-методичної 
роботи та проректором з 
правової та господарської 
роботи університету 
проведені бесіди та круглі 
столи на теми: «Корупція та 
шляхи їх подолання», 
«Відповідальність за 
провокування та давання 
хабару» зі студентами 
старших курсів на передодні 
проведення літньої заліково- 
екзаменаційної сесії.

2. Здійснення контролю за виконанням звернень 
громадян, вжиття заходів щодо недопущення 
порушення Законів України «Про інформацію», 
«Про доступ до публічної інформації», «Про 
звернення громадян» та неухильне дотримання 
прав і свобод людини і громадян

В університеті за звітний 
період не було виявлено 
порушень вимог Законів 
України «Про інформацію», 
«Про доступ до публічної 
інформації», «Про 
звернення громадян», що 
дає підстави стверджувати 
про дотримання прав і 
свобод людини і 
громадянина.

3.
Посилення спільної роботи науково-педагогічних 
працівників та студентів щодо подолання 
негативних явищ під час проведення підсумкових 
модульних контролів, заліків та іспитів 
екзаменаційної сесії

- ■

Під час проведення 
поточного та підсумкового 
контролю знань студентів у 
період літньої сесії було 
забезпечено присутність під 
час їх складання працівників 
навчально-методичного 
відділу, завідувачів кафедр 
та деканів факультетів на 
підставі наказу ректора.



4. Здійснення анонімного опитування студентів з 
проведення подальшого аналізу інформації щодо 
фактів корупції

проректором з правової та 
господарської роботи 
університету проведено 
анонімне опитування за 
результатами літньої 
заліково-екзаменаційної 
сесії.
Повідомлень про корупційні 
дії пауково-педагогічних 
працівників не зафіксовано.

5. Вжиття заходів з метою запобігання корупції, 
зокрема, проведення заліків та іспитів у формі 
тестування в комп’ютерних класах за системою 
МОСЮЬЕ

У період літньої 
екзаменаційної сесій 
забезпечено проведення 
заліків та іспитів за 
тестовими завданнями в 
електронному варіанті за 
системою МОООЬ. що 
унеможливило будь-яке 
втручання науково- 
педагогічних працівників до 
оцінювання знань студентів 
університету.

6. Забезпечення контролю за роботою «телефону 
довіри» та «скриньки довіри» в університеті

Робота «телефону довіри» та 
«скриньки довіри» в 
університеті проводиться. За 
звітний період звернень 
щодо корупційних 
правопорушень не 
надійшло.

7. Проведення зарахування до Одеського державного 
аграрного університету з дотриманням вимог 
антикорупційного законодавства

зарахування до Одеського 
державного аграрного 
університету проведено за 
конкурсним відбором на 
підставі сертифікатів 
зовнішнього незалежного 
оцінювання, згідно Умов 
прийому до вищих 
навчальних закладів 
України у 2016 році.

8. Систематичний розгляд на Вчених радах 
факультетів питання запобігання, виявлення та 
протидії корупції.

Проведені заходи щодо 
попередження:
- науково-педагогічних 
працівників під підпис про 
недопущення вчинення 
корупційних дій;
- завідувачів кафедр, 
співробітників деканатів та 
кафедр про їх персональну 
відповідальність за 
дотриманням вимог 
антикорупційного 
законодавства.



9. Дотримання антикорупційного законодавства при 
укладенні трудових відносин.

В посадових інструкціях 
працівників та при 
укладенні трудових 
договорів (контрактів) 
передбачений обов'язок 
дотримання 
антикорупційного 
законодавства.

10. Надання методичної та консультативної допомоги з 
питань дотримання вимог антикорупційного
законодавства.

Юрисконсультом 
університету надана 
консультативна допомога 
керівникам структурних 
підрозділів з питань 
виконання та дотримання 
заходів із запобігання та 
виявлення корупції в 
університеті;
Проректором з правової та 
господарської роботи 
проведено лекції на тему: 
«Відповідальність за 
порушення з питань 
запобігання та виявлення 
корупції».

11.
Надання допомоги в заповненні декларації про 
майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового 
характеру керівникам структурних підрозділів, їх 
заступникам університету

Проректором з правової то 
господарської роботи 
підготовлений відповідний 
проект наказу, також бланк 
Декларації був 
опублікований на 
офіційному сайті та 
розісланий на електронні 
адреси працівникам.

12. Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту 
інтересів та сприяння його усунення, контроль за 
дотриманням вимог законодавства щодо 
врегулювання конфлікту інтересів

Постійно

13. Забезпечення вжиття заходів щодо запобігання 
можливим фінансовим правопорушенням та 
контроль за збереженням державного майна

Розпочалася робота з 
проведення щорічної 
інвентаризації в університеті


