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№ 
п/п 

Зміст заходу Терміни і 
строки 

виконання 

Відповідальні за 
виконання 

1. Провести оцінку корупційних 
ризиків у діяльності ТНПУ 
відповідно до Антикорупційної 
програми. 

До 1 квітня   
2019 р. 

Комісія з оцінки 
корупційних ризиків 

2. Інформувати працівників 
університету та студентів про 
недопущення правопорушень, 
посадових зловживань та 
хабарництва в університеті та 
ознайомити їх з 
Антикорупційною програмою 
ТНПУ. 

До 15 вересня 
2018 р. 

Уповноважена особа 
з питань запобігання 
та виявлення 
корупції,  
керівники 
структурних 
підрозділів, 
Студентський уряд. 

3. Проінформувати студентів про 
наявність в університеті 
телефону довіри, скриньки 
довіри та електронної пошти, на 
які вони можуть повідомити 
про порушення їх прав. 

До 15 вересня 
2018 р. 

Декани факультетів. 

4. Провести роз’яснювальну 
роботу серед студентів щодо 
відповідальності за надання 
неправомірної вигоди та 
подарунків. 

1 раз на 
семестр 

голова 
Студентського уряду, 

голова 
профспілкового 

комітету студентів 
5. Оприлюднювати актуальну 

інформацію щодо вимог 
антикорупційного 
законодавства, 
Антикорупційної програми 
ТНПУ та Плану заходів 
запобігання та протидії корупції 
у ТНПУ на офіційному сайті 
університету у розділі 
"Аникорупційна діяльність". 

Постійно Уповноважена особа 
з питань запобігання 

та виявлення 
корупції 

6. Забезпечити моніторинг медіа-
простору, щодо причетності 
працівників та здобувачів вищої 
освіти ТНПУ до вчинення 
правопорушень, та невідкладне 
повідомлення про такі факти 
Уповноваженої особи. 

Постійно Відділ у справах 
молоді 

7. Невідкладно інформувати Постійно Керівники 
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№ 
п/п 

Зміст заходу Терміни і 
строки 

виконання 

Відповідальні за 
виконання 

уповноваженого або  ректора 
про факти причетності 
працівників та осіб, які 
навчаються в ТНПУ, до 
вчинення корупційних 
правопорушень 

структурних 
підрозділів, голова 

Студентського уряду.

8. Здійснювати перевірку в 
установленому порядку 
повідомлень фізичних та 
юридичних осіб, інформації, 
оприлюдненої у медіа-просторі, 
щодо причетності працівників 
та осіб, які навчаються в ТНПУ, 
до вчинення корупційних 
правопорушень. 

Постійно Уповноважена особа 
з питань запобігання 

та виявлення 
корупції 

9. Застосовувати заходи, щодо 
усунення наслідків корупційних 
діянь відповідно до 
законодавства у разі отримання 
постанови суду про накладення 
адміністративного стягнення за 
вчинення корупційного діяння 
на працівника, особи, що 
навчається в ТНПУ (підготовка 
розпорядчих документів щодо 
звільнення, проведення 
службового розслідування 
тощо). 

При 
надходженні 
інформації  

Уповноважена особа 
з питань запобігання 

та виявлення 
корупції,  

начальник відділу 
кадрів, керівники 

структурних 
підрозділів. 

10. Забезпечити формування і 
ведення реєстру працівників 
Університету, притягнутих до 
відповідальності за порушення 
вимог Антикорупційної 
програми, вчинення 
корупційного правопорушення. 

При 
надходженні 
інформації 

Уповноважена особа 
з питань запобігання 

та виявлення 
корупції, 

 керівники 
структурних 
підрозділів. 

11. Забезпечити якісне та 
неупереджене заміщення 
вакантних посад та 
інформувати при прийомі на 
роботу працівників про 
необхідність неухильного 
дотримання Антикорупційної 

Постійно Начальник  
відділу кадрів 
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№ 
п/п 

Зміст заходу Терміни і 
строки 

виконання 

Відповідальні за 
виконання 

програми університету. 
12. Надавати консультації з питань 

антикорупційного 
законодавства. 

Постійно. Уповноважена особа 
з питань запобігання 

та виявлення 
корупції, начальник 
юридичного відділу. 

13. Забезпечити моніторинг 
навчально-методичної 
документації викладачів та 
обліку академічної успішності 
здобувачів вищої освіти. 

До 1 
листопада 

2018 р. 

Керівник навчально-
методичного відділу 

та голови НМК 
факультетів. 

14. Проводити анонімне 
опитування серед здобувачів 
вищої освіти університету щодо 
можливих фактів порушення 
вимог Антикорупційного 
програми ТНПУ та 
антикорупційного 
законодавства. 

листопад, 
червень 

Уповноважена особа 
з питань запобігання 

та виявлення 
корупції, голова 

Студентського уряду, 
голова 

профспілкового 
комітету студентів. 

15. Залучати працівників 
правоохоронних органів для 
проведення роз'яснювальної 
роботи серед університетського 
колективу з питань протидії і 
виявлення корупції, посадових 
зловживань та корупційних 
ризиків в освітянському 
середовищі. 

3 рази на рік. Уповноважена особа 
з питань запобігання 

та виявлення 
корупції. 

16. Організувати проведення 
періодичного підвищення 
кваліфікації працівників 
університету у сфері протидії та 
виявлення корупції, з метою 
надання базових знань з питань 
антикорупційного 
законодавства, підвищення 
рівня виконання вимог 
Антикорупційної програми, 
формування антикорупційної 
культури, а також виховання 
нетерпимості до корупції. 

Відповідно до 
затвердженого 

керівником 
ТНПУ 

тематичного 
плану-графіка 

на кожне 
півріччя 

Уповноважена особа 
з питань запобігання 

та виявлення 
корупції, керівники 

структурних 
підрозділів. 

17. Посилити контроль за цільовим Постійно Ректор, головний 
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№ 
п/п 

Зміст заходу Терміни і 
строки 

виконання 

Відповідальні за 
виконання 

використанням бюджетних 
коштів, збереженням 
матеріальних цінностей та 
достовірністю ведення 
бухгалтерського обліку. 

бухгалтер, проректор 
з соціально-

економічного 
розвитку, керівники 

структурних 
підрозділів. 

18. Надавати консультації з питань 
заповнення електронної 
декларації осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави 
або місцевого за 2018 рік 

до 1 квітня 
2019 р. 

Уповноважена особа 
з питань запобігання 

та виявлення 
корупції, начальник 
юридичного відділу 

19. Забезпечити реалізацію 
прозорої процедури закупівель 
товарів, послуг згідно 
законодавства та 
Антикорупційної програми 
ТНПУ. 

При 
здійсненні 
закупівель 

Уповноважена особа 
з питань запобігання 

та виявлення 
корупції, 

Голова тендерного 
комітету. 

20. Підготувати звіт про виконання 
Антикорупційної програми 
ТНПУ та Плану заходів 
запобігання та протидії корупції 
в Університеті за 2018 – 
2019 н. р. 

до 1 липня 
2019 р. 

Уповноважена особа 
з питань запобігання 

та виявлення 
корупції. 

21. Забезпечити підготовку проекту 
Плану заходів запобігання та 
протидії корупції в 
Університеті за 2019 – 2020 н. р.

до 1 липня 
2019 р. 

Уповноважена особа 
з питань запобігання 

та виявлення 
корупції. 

 


