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І.Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 
корупції у сфері освіти і науки, заходи з їх реалізації, а також з 
виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної 
програми.

Мукачівський державний університет (далі МДУ) є вищим навчальним 
закладом II1-IV рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, 
пов’язану із здобуттям вищої освіти за спеціальностями освітньо- 
кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і 
магістра. Навчальний заклад веде підготовку за широким спектром 
гуманітарних, технічних, економічних, природничих, соціальних напрямків 
науки, техніки. Проводить фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження, культурно-просвітницьку діяльність, є науково-методичним 
центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково- 
виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового та матеріально- 
технічного забезпечення.

Анти кору пційна програма МДУ на 2017 рік розроблена відповідно до 
ст.19 Закону України «Про запобігання корупції», розділу III Закону України 
«Про засади державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», підпункту «б» пункту 
14 розділу II Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо 
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265.

Метою підготовки Антикорупційної програми МДУ є забезпечення 
дотримання вимог антикорупційного законодавства; реалізація завдань і 
заходів, визначених програмними антикорупційними актами; визначення 
корупціогенних ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність МДУ;



створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, 
порушенню етики стандартів поведінки та забезпечення контролю за 
дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування; зниження рівня 
корупційних ризиків у діяльності МДУ, що входить до сфери управляння 
МОН України.

Загальна політика МДУ щодо запобігання корупції у сфері освіти і 
науки ґрунтується на необхідності забезпечення доброчесності персоналу, 
забезпечення прозорості діяльності МДУ, ефективного управління 
бюджетними ресурсами, доведення до громадськості об’єктивної і 
достовірної інформації про діяльність МДУ, забезпечення механізму 
ефективної взаємодії з громадянами;, одержання громадської підтримки під 
час реалізації антикорупційних заходів.

Виконання Антикорупційної програми вищого навчального закладу 
МДУ здійснюється шляхом реалізації Плану виконання Антикорупційної 
програми МДУ на 2017 рік, до якого включено заходи спрямовані на 
запобігання корупції та пов’язаних з корупцією правопорушеннями, (що 
додається на 3 трьох аркушах).

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності МДУ, причини, що їх 
породжують, та умови, що їм сприяють, заходи щодо усунення 
виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, 
строки та необхідні ресурси

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», Закону 
України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та Методології оцінювання 
корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 
року № 126, що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 
року за № 1718/29848.

У випадку необхідності за результатами оцінки корупційних ризиків у 
вищому навчальному закладі МДУ уповноважена особа з протидії корупції 
готує звіт (повідомлення), який підписується керівником ВНЗ встановленого 
зразка де зазначаються можливі наслідки корупційного правопорушення чи 
правопорушення, пов’язаного з корупцією, пропозиції щодо їх усунення 
(зменшення), який у визначений термін надсилається до МОН України.

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 
антикорупційного спрямування

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм 
антикорупційного спрямування уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції МДУ відповідно до завдань, Типового положення про 
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, що



визначено наказом вищого навчального закладу МДУ від 04 листопада 2013 
року № 121-з, надає методичну та консультаційну допомогу з питань 
дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну 
та роз’яснювальну роботу із запобігання і протидії корупції.

У разі організації МОН України навчальних заходів, які відносяться до 
запобігання і протидії корупції (круглих столів, нарад, семінарів, тренінгів 
тощо) вищий навчальний заклад МДУ забезпечує участь уповноваженої 
особи з питань запобігання та виявлення корупції у таких заходах 
(навчаннях).

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та 
періодичного перегляду програми,

Контроль за станом виконання Анти кору пційної програми МОН 
України взято на контроль у відповідності до вимог Закону України «Про 
запобігання корупції», Закону України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 
роки», наказів МОН України відЗ 1.01.2016 року № 146 «Про проведення 
оцінки корупційних ризиків».

V. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з 
корупцією правопорушенням заходи

Іншим спрямованим на запобігання корупційним та пов’язаним з 
корупцією правопорушенням заходи визначені Планом заходів направлених 
ца запобігання корупції у вищому навчальному закладі МДУ на 2017 рік, що 
додається.

Начальник штабу ЦЗ 
(уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції)

ПОГОДЖЕНО
Перший проректор

&£(>£.

пе к л е м у
г  у V .

30ö) ~~ sw yU -# />е&гтДС
Жяз, аЖ Ж

’-um

А
су


