Звіт уповноваж еної особи
з питань запобігання та виявлення корупції в
Одеському держ авному аграрному університеті
за 2014 року
У 2014 році в Одеському державному аграрному університеті були заплановані та
проведені наступні антикорупційні заходи:
№

П лай заходу

Інформація про хід
виконання

1

Проведення р оз’яснювальної роботи із запобігання
і протидії корупції серед працівників та студентів
університету

Перед початком зимової
заліково-екзаменаційної
сесії (листопад 2014 року)
проведена роз’яснювальна
робота із запобігання та
протидії корупції:
- на засіданнях кафедр
університету з науковопедагогічними
працівниками;
- під час виховної роботи
кураторами факультетів із
студентами всіх
факультетів;
- на засіданнях студентської
ради університету із
членами студради.

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
квартал 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.

о
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 зимової сесії було
забезпечено присутність під
час їх складання працівників
навчально-методичного
відділу, завідувачів кафедр
та деканів факультетів .

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

Проректором з наукововиховної роботи
університету проведено
анонімне опитування за
результатами зимової
заліково-екзаменаційної
сесії.
Повідомлень про корупційні
дії науково-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 зимової
екзаменаційної сесій
забезпечено проведення
заліків та іспитів за
тестовими завданнями в
електронному варіанті за
системою МОСЮЬ, що
унеможливило будь-яке
втручання науковопедагогічних працівників до
оцінювання знань студентів
університету.

6

Забезпечення контролю за роботою «телефону
довіри» в університеті

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

7

Забезпечення недопущення будь-якої можливості
виникнення конфлікту інтересів в університеті.

За звітний період випадки
конфлікту інтересів в
університету відсутні.

8

Забезпечення проведення закупівель у
відповідності до вимог чинного законодавства.

Забезпечено проведення
закупівель товарів, робіт та
послуг для забезпечення
діяльності університету у
відповідності до вимог
Закону України «Про
здійснення державних
закупівель»

Студентській раді університету та Первинній
профспілковій організації ОДАУ активізувати свою
роботу щодо профілактики, виявлення, запобігання
та протидії корупції.

У звітному періоді
проводились збори на
факультетах з метою
інформування нетерпимості

4

9

до проявів корупції,
обговорення причин
виникнення корупційних
діянь в закладах освіти, та
ефективні заходи щодо
боротьби із ними.

10

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

11

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

Уповноваженою особою з
питань запобігання та
виявлення корупції в
Одеському державному
аграрному університеті
доведені до керівників
структурних підрозділів
університету інформаційні
матеріали щодо
корупційних діянь та
відповідальність за їх
вчинення, з метою
доведення до підлеглих
працівників під підпис.

Станом на 28 листопада
2014 року закінчена щорічна
інвентаризація, за
результатами якої нестач і
лишок не виявлено.
Видатки проводяться
відповідно до затвердженого
кошторису.
..

Проректор з правової та господарської роб

