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На виконання Антикорупційної програми та Завдань і заходів щодо 
запобігання і протидії корупції у Чорноморському національному університеті 
імені Петра Могили (далі -  Університет) у 2020 році забезпечувалося 
виконання заходів та дотримання вимог антикорупційного законодавства, 
пов’язаних з запобіганням причин і умов, які сприяють проявам корупції.

Впроваджувався механізм попередження корупції відповідно до 
Антикорупційної програми на 2020-2022 роки. Проводилися роз’яснення 
щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, 
заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників 
та суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання 
корупції». Текст Антикорупційної програми, Завдань і заходів до неї 
перебувають у постійному відкритому доступі для працівників та розміщені 
на офіційному веб-сайті Університету. Уповноваженим з антикорупційної 
діяльності розроблено та забезпечено оприлюднення «Пам’ятки для 
працівників щодо антикорупційних обмежень ЧНУ ім. Петра Могили».

Протягом звітного періоду забезпечувався якісний добір і розстановка 
кадрів, подання особами, які претендують на зайняття посад в Університеті, 
відомостей про можливих працюючих в Університеті близьких осіб. Вжиті 
заходи, передбачені Законом «Про запобігання корупції» для запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів.

Під час вступної кампанії Головою приймальної комісії організовувалося 
проведення співбесід з членами Приймальної комісії з приводу дотримання 
вимог антикорупційного законодавства, нормативних актів, що регламентують 
порядок організації відбору і прийняття на навчання до Університету, 
виключення неділових стосунків з вступниками та їх близькими особами. 
Відповідальним секретарем Приймальної комісії забезпечувалося своєчасне 
висвітлення на офіційному веб-сайті Університету інформації щодо роботи 
Приймальної комісії.

Забезпечене інформаційне наповнення веб-сайту Університету та 
координації освітнього процесу.

У звітному періоді організовано своєчасне подання працівниками- 
суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування на офіційному веб-сайті 
НАЗК з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого



самоврядування. Проведено перевірку фактів своєчасного подання декларацій 
суб’єктами декларування. До Міністерства освіти і науки України подано 
інформацію про результати перевірки. Фактів неподання чи несвоєчасного 
подання декларацій в Університеті не виявлено.

З метою ефективного використання бюджетних коштів ведеться 
безумовне дотримання вимог законодавства в сфері здійснення державних 
закупівель. Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель 
Університетом оприлюднюються звіти про укладені договори. Здійснюються 
організаційні заходи використання системи електронних закупівель ProZorro 
при проведенні Університетом процедур закупівель товарів, послуг.

На офіційному веб-сайті Університету оприлюднено інформацію та 
контактні дані про способи повідомлення громадянами про можливі 
порушення вимог антикорупційного законодавства з боку працівників 
Університету. На стендах Університету розміщені інформаційні постери 
антикорупційного змісту з зазначенням номеру телефону, офіційної 
електронної адреси уповноваженого з антикорупційної діяльності для 
повідомлення можливих корупційних або пов’язаних з корупцією порушень.

Здійснювався постійний моніторинг інформації, яка публікується у 
засобах масової інформації та може свідчити про факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників університету.

Скарг, звернень та повідомлень про спроби громадян або представників 
юридичних осіб схилити їх до порушення вимог антикорупційного 
законодавства та про факти порушення іншими працівниками цих вимог у 
звітному періоді не надходило.

На офіційному веб-сайті Університету у рубриці «Антикорупційна 
діяльність» навчальною лабораторією журналістики: «Медіацентр» розміщено 
актуальна інформація щодо проведених інформаційних заходів на 
антикорупційну тематику в університеті, зокрема:

- Антикорупційний тренінг для студентів у школі Transparency 
International -  це щорічне сучасне навчання з питань боротьби з 
корупцією для майбутніх лідерів. Школа показує 
учасникам останні розробки у сфері антикорупції та пропонує 
спробувати реалізувати свої ідеї на практиці, де студенти 
навчаються у провідних фахівців з боротьби з корупцією.

- Зустріч студентів та викладачів з головою Одеського 
територіального управління НАБУ в Університеті, на якої відбулась 
відкрита лекція голови Одеського територіального управління 
Національного антикорупційного бюро України Володимира 
Деуліна.



- Інформацію для участі в програмі «Державотворець», 
організованою Міністерством молоді та спорту 
України, Департаментом молодіжної політики Міністерства молоді 
та спорту та Українською академією лідерства за підтримки проекту 
USAID “Підтримка організацій -  лідерів у протидії корупції в 
Україні USAID.

Під час проведення наукових конференцій «Могилянські читання - 2020» 
та «Ольвійський форум - 2020» науковцями університету розглядались питання 
аналізу сучасних реалій антикорупційної діяльності в Україні. Викладачами 
юридичного факультету були подані до друку статі на відповідну тематику, а 
саме:

- Валецька О. В. Визначення поняття «корупція» та характеристика основних 
методів протидії корупці, в міжнародних та європейських актах. Приватне та 
публічне право» 4 вип.

- Панченко С. С. Інституційні механізми боротьби з корупцією в ЄС. Альманах 
міжнародного права. 23 вип.

Задля більш глибокого вивчення напрямків боротьби з корупцією та, 
насамперед, протидії їй, проректором з наукової роботи під час засідання 
Вченої ради були подані пропозиції , щодо включення в теми кафедральних 
робіт Інституту державного управління та Юридичного факультету наукової 
тематики з питань антикорупційної діяльності.

З метою запобігання та протидії можливим випадкам корупції 
здійснювався контроль за діяльністю, спеціалізованих Вчених рад по захисту 
дисертацій, за діяльністю вступної компанії в аспірантуру та процесу здачі 
кандидатських іспитів, за проведенням конкурсу проектів наукових досліджень 
і розробок та конкурсу наукових робіт та науково-технічних 
(экспериментальных) розробок молодих вчених.

Першим проректором ЧНУ ім. Петра Могили та уповноваженим з 
антикорупційної діяльності у другому півріччі 2020 року пройдено, успішно 
завершено навчання та отримано відповідні сертифікати за загальною 
короткостроковою програмою з підвищення кваліфікації з питань запобігання 
корупції.

У повноважений 
з антикорупційної діяльності Олена ДМИТРІЄВА
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