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у разі отримання постанови суду 

про накладення адміністративного 

стягнення за вчинення 

корупційного діяння на 

працівників ТНЕУ (підготовка 

розпорядчих документів щодо 

звільнення, проведення 

службового розслідування тощо) 

 

 (Брич В.Я.), 

начальник відділу 

кадрів (Гродська 

О.С.)керівники 

структурних 

підрозділів 

університету 

4. 

Забезпечення якісного добору і 

розстановки кадрів на засадах 

неупередженого конкурсного 

відбору 

постійно 

Учений секретар ВР    

(Мудрак М.А.), 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.), 

начальник відділу 

кадрів (Гродська 

О.С.) 

5. 

Інформування працівників про 

необхідність неухильного 

дотримання антикорупційного 

законодавства України та 

недопустимість вчинення 

корупційних діянь при прийомі на 

роботу 

постійно 

Начальник відділу 

кадрів (Гродська 

О.С). 

6. 

Вживання заходів щодо 

недопущення реального конфлікту 

інтересів та сприяння його 

усуненню 

Постійно 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.), 

проректори 

7. 

 Участь у реалізації державної 

антикорупційної політики, а саме 

дотримання вимог Законів України 

«Про запобігання корупції»,  та 

забезпечити безумовне виконання 

заходів щодо запобігання корупції 

Постійно 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

університету 

8. 
Проведення нарад з питань 

виконавської дисципліни 
Щотижня 

Проректори, декани 

факультетів, 

директори інститутів, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

університету 

9. Розгляд питань із запобігання та Постійно Ректор Крисоватий 



протидії корупції на засіданні 

ректорату, Вченої ради ТНЕУ, 

вчених рад факультетів, 

педагогічних рад коледжів 

А.І., уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.), керівники 

структурних 

підрозділів 

університету 

10. 

Надання методичної допомоги 

відокремленим структурним 

підрозділам ТНЕУ щодо 

застосування антикорупційного 

законодавства з метою запобігання 

та протидії корупції 

Постійно 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.), директор 

юридичної клініки  

(Юркевич І.І.) 

11. 

Участь в опрацюванні 

законопроектів, пов’язаних з 

питаннями боротьби з корупцією 

та внесення пропозицій і 

зауважень 

При надходженні 

Начальник 

юридичного відділу 

(Труфанова Л.М.), 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.), 

начальник відділу 

кадрів (Гродська 

О.С.), директор 

юридичної клініки 

 (Юркевич І.І.) 

12. 

Організація юридичного 

забезпечення роботи, пов’язаної з 

виконанням вимог 

антикорупційного законодавства 

Постійно 

начальник 

юридичного відділу 

(Труфанова Л.М.), 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.) 

13. 

Надання роз’яснення чинного 

законодавства в сфері запобігання 

і протидії корупції співробітникам 

та особам, які навчаються в 

Університеті 

Постійно 

Начальник 

юридичного відділу 

(Труфанова Л.М.), 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.), директор 

юридичної клініки 

(Юркевич І.І.) 

14. 
Надання консультації та 

роз’яснення щодо заповнення та 

подання декларації про доходи 

Постійно 
Начальник відділу 

кадрів (Гродська 

О.С.), начальник 



працівниками юридичного відділу 

(Труфанова Л.М.), 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.) 

15. 

Вживання заходів з посилення 

фінансового контролю за 

використанням бюджетних коштів 

Постійно 

Головний бухгалтер               

(Гугул Г.І.), 

начальник 

юридичного відділу 

(Труфанова Л.М.), 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.) 

16. 

Участь у здійсненні процедур 

закупівель товарів, робіт, послуг за 

рахунок державних коштів з 

метою запобігання можливим 

проявам корупції, фінансовим 

правопорушенням та іншим 

зловживанням 

постійно 

Проректор з питань 

соціально-

економічного 

розвитку (Булавинець 

В.Я.), головний 

бухгалтер                

(Гугул Г.І.), 

начальник планово-

фінансового відділу 

(Кушнір О.Р.), 

начальник 

юридичного відділу 

(Труфанова Л.М.), 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.) 

17. 

Забезпечення здійснення обліку 

працівників ТНЕУ та осіб, які 

навчаються в ТНЕУ, притягнутих 

до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень 

Постійно 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.) 

18. 

Забезпечення доступу 

громадськості для ознайомлення з 

проектами локальних нормативних 

актів Університету 

Постійно 

 Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та виявлення корупції 

(Брич В.Я.), 

начальник 

юридичного відділу         

( Труфанова Л.М.), 

учений секретар ВР 



(Мудрак М.А.) 

19. 

Висвітлення інформації про стан 

та результати роботи щодо 

боротьби з корупцією та 

попередження корупційних 

правопорушень на веб-сайті 

Університету у розділі 

«Запобігання корупції» 

Постійно 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.) 

20. 

Інформування працівників 

Університету та осіб, які 

навчаються в ТНЕУ, про наявність 

та призначення «Повідомлень про 

прояви корупції» 

Постійно 

Декани факультетів, 

директори інститутів, 

куратори груп 

21. 

Проведення дій, спрямованих на 

недопущення порушень фінансової 

дисципліни, недоцільного 

використання бюджетних коштів, 

та забезпечення  невідкладного 

інформування ректора щодо цих 

питань 

Постійно 

Головний бухгалтер               

(Гугул Г.І.), 

начальник планово-

фінансового відділу 

(Кушнір О.Р.),  

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.) 

22. 

Проведення анонімного 

опитування серед студентів щодо 

виявлення можливих фактів 

порушення антикорупційного 

законодавства 

Раз в півріччя 

Університетська рада 

студентів (Яхван Д.), 

первинна 

профспілкова 

організація студентів 

та аспірантів (Шевчук 

А.М.), декани 

факультетів, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

університету 

23. 

Розробка та включення у проекти 

господарських договорів, що 

укладаються з контрагентами, 

контрактів з науково-

педагогічними працівниками та 

інших нормативно-правових 

при укладенні 

договорів, контрактів та 

підготовки  нормативно-

правових документів 

начальник 

юридичного відділу 

(Труфанова Л.М.), 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 



документів Університету 

відповідних положень щодо 

дотримання 

вимог  антикорупційного 

законодавства 

(Брич В.Я.), 

начальник відділу 

кадрів (Гродська 

О.С.), керівники 

структурних 

підрозділів 

університету 

 

24. 

Проведення роз’яснювальної 

роботи в Університеті з приводу 

недопущення порушень вимог 

антикорупційного законодавства 

упродовж року 

начальник 

юридичного відділу 

(Труфанова Л.М.), 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.), ректор, 

проректори, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

університету 

 

25. 

Актуалізація  на офіційному веб-

сайті університету в рубриці 

«Протидія корупції» інформації 

про уповноважену особу з питань 

запобігання та виявлення корупції 

(контактні дані) для повідомлення 

громадянами інформації щодо 

вчинення корупційних діянь 

керівниками і посадовими особами 

університету 

Січень 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.) 

26. 

З метою забезпечення умов для 

передачі повідомлень  

працівниками та студентами 

університету пролонгувати дію 

функціонування електронної 

пошти ректора, телефону довіри, 

поштових скриньок 

Постійно 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.) 



27. 

З метою надання кваліфікованої 

консультаційної допомоги з питань 

дотримання антикорупційного 

законодавства максимально 

використовувати можливості 

юридичної клініки університету 

 

Постійно Декан юридичного 

факультету                 

(Банах С.В.),          

директор юридичної 

клініки (Юркевич І.І.) 

28. 

Інформування працівників 

університету про надання 

декларацій відповідно до Закону 

України «Про запобігання 

корупції» 

Січень-березень Працівники 

університету, які є 

суб‘єктами 

декларування  

29. 

Вибіркова перевірка протоколів з 

питань щомісячного призначення 

стипендій відповідно до Правил 

призначення стипендій та чинного 

законодавства 

 

Протягом року Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.), комісія 

якості 

(Монастирський Г.Л.) 

30. 

Контроль законності проведення 

вступної компанії у 2018 році 

Червень - вересень 2018 року 

 

Червень-вересень Перший проректор 

(Шинкарик М.І.), 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.) 

31. 

Проведення просвітніх заходів для 

студентів та працівників 

університету щодо дотримання 

антикорупційного законодавства 

 

 

Постійно  директор юридичної 

клініки (Юркевич І.І.), 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Брич В.Я.) 

 




