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ПРОТОКОЛ №1 

ЗАСІДАННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ 
КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ДОННУЕТ 

 
м. Кривий Ріг                                                                                   23.12.2019 р. 
 
Присутні: 
Голова: Янковський В.А., 
Члени: Горіна Г.О., Данкеєва О.М., Околович В., Штик Ю.В. 
Секретар: Папіян К. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про розгляд звіту щодо виконання плану роботи Ради з питань 

запобігання та виявлення корупційних правопорушень в ДонНУЕТ                                             
за 2019 рік. 

2. Про розгляд плану роботи Ради з питань запобігання та виявлення 
корупційних правопорушень в ДонНУЕТ на 2020 рік. 

 
1. СЛУХАЛИ: голову Ради з питань запобігання та виявлення корупційних 
правопорушень в ДонНУЕТ, Янковського В.А. який заявив про необхідність 
розгляду та затвердження звіту щодо виконання плану роботи Ради з питань 
запобігання та виявлення корупційних правопорушень в ДонНУЕТ                                             
за 2019 рік. 
ВИСТУПИЛИ: Янковський В.А., Данкеєва О.М., які надали інформацію щодо 
ситуації з корупційними проявами та врегулюванням конфлікту інтересів в 
ДонНУЕТ, так моніторингова робота ради за минулий рік свідчить про те, що 
вона є задовільною. Потенційний чи реальний конфлікт інтересів з боку 
керівників структурних підрозділів ДонНУЕТ не виявлений. 

За 2019 рік було заплановано та виконано наступні заходи (представлені у 
таблиці 1). Окрім цього була проведена робота щодо прийняття та затвердження 
внутрішніх положень ДонНУЕТ, а саме: «Про Раду з питань запобігання та 
виявлення корупційних правопорушень» (П ДонНУЕТ 05.01-08-2019) від 
10.10.2019 року та «Про порядок запобігання та врегулювання потенційного та 
реального конфлікту інтересів в діяльності працівників Донецького 
національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського» (П ДонНУЕТ 05.01-09-2019) від 28.11.2019 року.  

 
 
 
 
 
 



Таблиця 1 
 

№ Заходи Строки виконання Примітка 

1. Встановлення скриньки довіри.  Січень 2019 Виконано 

2. 
Проведення анкетування студентів з питань 
дослідження проблеми корупції у ЗВО. 
Підбиття підсумків, аналіз результатів. 

Лютий 2019 Виконано 

3. 

Обговорення в форматі «Круглий стіл» з 
керівниками структурних підрозділів 
питань щодо підвищення ефективності 
виявлення, запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, дотримання 
встановлених заборон та обмежень.  

Квітень 2019 Виконано 

4. 

Проведення організаційної та 
інформаційної роботи зі студентами та 
викладачами Донецького національного 
університету економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського з питань 
запобігання та виявлення корупції . 

Протягом року 

 
 

Виконано 

5. 

Здійснення аналізу фактів або повідомлень 
щодо здійснення порушень вимог 
антикорупційного законодавства. 
Проведення службових розслідувань, у разі 
виявлення відповідних причин. 

У разі необхідності Виконано 

6. 

Моніторинг ситуації щодо відвідування 
студентами занять згідно розкладу та 
своєчасного виконання міжсесійних видів 
контролю знань. 

Протягом року Виконано 

7. 

Проведення «Дня боротьби з корупцією в 
ДонНУЕТ». 

Квітень 2019 

Виконано. 
Місце 

проведення – 
ДонНУЕТ 

8.  
Відкриття скриньки довіри та аналіз 
наявних в ній повідомлень.  

По закінченню сесії Виконано 

9.  

Звернення уповноваженої особи з  
питань запобігання та виявлення корупції в 
ДонНУЕТ до першокурсників зі вступним 
словом                                                               

Вересень 2019 Виконано 

10. 
Засідання комісії з питань запобігання та 
виявлення корупції в ДонНУЕТ. Звіт щодо 
виконання плану роботи за 2019 рік.  

Грудень 2019 Виконано 

11. Погодження плану заходів на 2020 рік. Грудень 2019 Виконано 
 
УХВАЛИЛИ: враховуючи розглянуту інформацію, затвердити звіт щодо 
виконання плану роботи Ради з питань запобігання та виявлення корупційних 
правопорушень в ДонНУЕТ за 2019 рік. 

Результати голосування: 
«За» – одноголосно.  
«Проти» – 0. 
«Утримались» – 0. 



Рішення прийнято 
 

 
2. СЛУХАЛИ: голову Ради з питань запобігання та виявлення корупційних 
правопорушень в ДонНУЕТ, Янковського В.А. який заявив про необхідність 
розгляду та затвердження плану роботи Ради з питань запобігання та виявлення 
корупційних правопорушень в ДонНУЕТ на 2020 рік. 
ВИСТУПИЛИ: Янковський В.А., Данкеєва О.М., Штик Ю.В., які 
запропонували додати до плану роботи Ради з питань запобігання та виявлення 
корупційних правопорушень в ДонНУЕТ на 2020 рік наступні заходи (подані у 
таблиці 2).  

Також запропоновано для покращення ефективності роботи щодо 
запобігання корупційних проявів та конфлікту інтересів у ДонНУЕТ 
пропонується здійснити наступні заходи: 

- активно долучати студентське самоврядування ДонНУЕТ до 
інформаційної та роз’яснювальної роботи серед студентів, а також надати 
підтримку від Ради з питань запобігання та виявлення корупційних 
правопорушень в організації студентських заходів щодо запобігання 
корупційних проявів в закладі вищої освіти; 

- керівникам структурних підрозділів, працівникам структурних 
підрозділів та науково-педагогічним працівникам ДонНУЕТ, для підвищення 
своєї обізнаності в антикорупційному законодавстві України та питань щодо 
врегулювання конфлікту інтересів рекомендується пройти 3 курси від 
Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та отримати 
сертифікати на освітній online-платформі «Prometheus» 
(https://prometheus.org.ua): «Антикорупційні програми органів влади», 
«Декларуй доброчесно», «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до 
практики». 

 
Таблиця 2 

 
№ Заходи Строки виконання Примітка 

1. Встановлення скриньки довіри.  Лютий 2020  

2. 
Проведення анкетування студентів з питань 
дослідження проблеми корупції у ЗВО. 
Підбиття підсумків, аналіз результатів. 

Березень 2020  

3. 

Обговорення в форматі «Круглий стіл» з 
керівниками структурних підрозділів 
питань щодо підвищення ефективності 
виявлення, запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, дотримання 
встановлених заборон та обмежень.  

Квітень 2020 
 
 

4. 

Проведення організаційної та 
інформаційної роботи зі студентами та 
викладачами Донецького національного 
університету економіки і торгівлі імені  

Протягом року 

 
 
 
 




