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ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 

ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА НА 2021 р.

На виконання Антикорупційної програми та Плану заходів запобігання та 
протидії корупції в ТИПУ ім.В.Гнатюка на 2021 р. було реалізовано комплекс 
заходів:

1. На офіційному сайті університету створено розділ «Антикорупційна 
діяльність» https://tnpu.edu.ua/antikorupts-vna-d-yaln-st.php

В ньому у відкритому доступі розміщено:
• Відомості про Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 

корупції в університеті.
• Способи інформування про факти корупційних правопорушень 

працівниками та здобувачами університету.
• Антикорупційну програму.
• План заходів запобігання та протидії корупції.
• План навчань працівників, студентів та аспірантів ТИПУ ім.В.Гнатюка 

з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
• Основні антикорупційні документи та методичні матеріали.
• Інформаційні матеріали про кампанію е-декларування та основні 

антикорупційні заходи реалізовані в університеті.
2. Впродовж 2021 р. уповноваженою особою було організовано навчання з 

питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників та 
студентів університету:

• Онлайн-семінар «Особливості декларування-2021» (26 березня 2021 р.) 
https://tnpu.edu.ua/news/5650/

• Онлайн-вебінар "Щодо застосування окремих положень ЗУ "Про 
запобігання корупції" та врегулювання конфлікту інтересів" (29 жовтня 
2021 року) https://tnpu.edu.ua/news/6433/

• Онлайн-вебінар "Корупція - виклик сьогодення" (26 листопада 2021 р). 
https://tnpu.edu.ua/news/6595/

3. Працівникам та студентам університету також надаються індивідуальні 
роз'яснення та консультації з питань дотримання антикорупційного 
законодавства та е-декларування.

4. До проведення навчальної та роз'яснювальної роботи залучаються 
уповноважені особи інших організацій. Так, 26 листопада 2021 року для 
колективну університету було проведено онлайн-вебінар на тему "Корупція -
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виклик сьогодення", спікером якого був капітан поліції, начальник сектору з 
запобігання корупції Головного управління національної поліції України в 
Тернопільській області Дзюбатий Арсен Віталійович.

5. Уповноважена особа погоджує основні документи з діяльності 
університету та входить до складу конкурсної комісії університету.

6. Спільно з начальником відділу закупівель та головою тендерного 
комітету проводився аналіз цінових пропозицій за необхідним предметом 
закупівлі на ринку товарів/робіт/послуг та забезпечувалася прозора процедура 
закупівель товарів, послуг.

7. До інформаційної кампанії про вимоги антикорупційного законодавства 
залучалися представники адміністрації університету (ректор, проректори, 
декани, керівники структурних підрозділів) та представники студентського 
самоврядування.

8. Спільно з керівником навчально-методичного відділу та головами НМК 
факультетів здійснювався моніторинг навчально-методичної документації 
викладачів та обліку академічної успішності здобувачів вищої освіти.

28 грудня 2021 р.

Уповноважена особа 
з питань запобігання 
та виявлення корупції Брославський В.Л.


