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№

Назва заходу

Виконавщ

з/п

1

2

3

4

5

Здшснити корегування плану заход1в
щодо запобшання проявам корупци
в1дпов1дно до р!шень Координацшнод
ради Академп щодо запоб1гання
фактам корупцшних правопорушень
Оргаюзувати роботу з ддевого
пропагування серед пращвниюв та
студенпв основних напрямюв
д 1яльност1 щодо ефективнод протидп
будь-яким проявам корупцшних
правопорушень (в першу черту шд
час приватних конфщенцшних
бесщ/зустрдчей, особливо з найменш
усшшними студентами)
Проводити зустрдчд-наради з
персоналом та представниками
студешлв (старостами навчальних
труп) для формування негативного
ставлення та активно! протидп до
будь-яких корупцшних проявив

Семшарське заняття з викладачами
центру «Запоб1гання проявам
корупци через шдвшцення р1вня
якост1 навчального процесу,
усвщомлення студентами важливост1
ЯК1СНИХ знань для боротьби 3
проявами корупци»
Оргашзовувати проведения
регулярних навчань 13
сшвробггниками ЛННВЦ та НДП
ОНАЗ з метою поглибленого
вивчення основних положень та
вимог Закону Укра'ши «Про засади

Директор НДП та
кер1вник ЛННВЦ
ОНАЗ дм. О.С.
Попова

Термш
виконання

С1чень
2017р.

Директор НДП та
кердвник ЛННВЦ
ОНАЗ дм. О.С.
Попова,
уповноважена
особа з питань
запобдгання та
виявлення корупци

ПОСТ1ЙНО

Директор НДП та
кердвник ЛННВЦ
ОНАЗ дм. О.С.
Попова,
уповноважена
особа з питань
запобдгання та
виявлення корупци
Кердвник ЛННВЦ
ОНАЗ 1м. О.С.
Попова

щоквартально

Уповноважена
особа з питань
запобдгання та
виявлення корупци

Протягом I та
III кварталдв

травень
2017р.

запобЛання та протидп корупцп».
Забезпечити облш та фшсашю
вивчення знань основных положень
згаданого нормативно-правового
документу (журнал облшу)
6 Оргашзувати вивчення та доведения
до сшвробЛниюв НДП та Л ННВЦ
ОНАЗ 1м. О.С. Попова, та студента, у
частит, що !х стосуеться, кер1вних та
розпорядчих документе щодо
запобЛання проявам корупцп та
усунення передумов и виникнення,
як! будуть ухвалюватися
Координацшною радою Академй
щодо запобЛання фактам
корупцшних правопорушень
7 Налагодження шформацшнопросв1тницько1 роботи щодо
реал1зацп державно!' политики з
питань боротьби з корупщею, в т.ч.
шляхом проведения регулярных
31брань з пращвниками НДП та
ЛННВЦ ОНАЗ 1м. О.С. Попова
8 Оргашзувати та забезпечити
проведения 1нформац1йно-виховно!
роботи, спрямовано! на формування у
пращвниюв НДП, ЛННВЦ ОНАЗ 1м.
О.С. Попова негативного ставлення
до факта корупцп, шдвшцення !х
громадсько! свщомосп та активност
у протидп корупцп
9 Забезпечити ефективне шформування
ос!б, як1 розпочинають трудову
д1яльн1сть, про вимоги Закону
Укршни «Про засади запобЛання та
протидП корупцп» та про
необхщн1сть поввдомлення про
наявнють конфликту 1нтерес1в

Директор НДП та
кергвник ЛННВЦ
ОНАЗ 1м. О.С.
Попова

ПОСТ1ЙНО

Директор НДП та
кер1вник ЛННВЦ
ОНАЗ 1м. О.С.
Попова

ЩОМ1СЯЧНО
протягом
2017р.

Директор НДП та
кер’шник ЛННВЦ
ОНАЗ 1М. О.С.
Попова,
уповноважена
особа з питань
запобЛання та
виявлення корупцп
Директор НДП та
кер1вник ЛННВЦ
ОНАЗ 1м. О.С.
Попова,
уповноважена
особа з питань
запобЛання та
виявлення корупцп
Уповноважена
10 Забезпечити орган1зац1Ю службовоТ
особа з питань
д1яльност1 на основ1 виьслючення
можливостей виникнення пщстав для запобЛання та
виявлення корупцп
1снування КОНфЛ1КТ1В 1НТереС1В, в
тому числ1 через високий р1вень
якост! викладацько! роботи

ПОСТ1ЙНО

ПОСТ1ЙНО

ПОСТ1ЙНО

11

12

13

14

Здшснювати постшний аншш наявно!’
та надано1/отриманоТ шформацй, яка
пов’язана таУабо грунтуеться на
внмогах законодавства стосовно
шдлеглост1, шдконтрольносп та
матер1ально1 залежност1 м1ж
сп1вроб1тниками (пращвниками,
державними службовцями, якщо таю
залучен! для роботи у ЛННВЦ та
НДИ), 1 яка може вплинути та/або
стати шдставою конфлиспв штереав,
шформувати уповноважену особу з
питань запоб1гання та виявлення
корупцй* щодо ВЖИТИХ ЗаХОД1В 3
питань
Забезпечити виконання контрольновиховних заход1в як серед
студентського, так 1 викладацького
складу центру у рамках пщвищення
р1вня якост1 навчального процесу,
поглиблення усв1домлення сентенцй:
високий ргвень якост1 знань - основа
викоршення П1дстав для прояв1в
корупцн
Забезпечувати невщкладний розгляд
звернень П1дприемств, установ, оргаН1зац!й, ф1зичних ос!б-п!дприемщв,
сшвроб1тниюв НД1 !нфокомун1кац1Й
та Льв1вського ННВЦ ОНАЗ 1м. О.С.
Попова щодо фаюпв корупц!Т.
Зд1Йснювати пост1Йний анал13
звернень, розглядати його на нарадах
та розробляти В 1ДПОВ1ДН 1 заходи щодо
усунення причин 1 умов, як! сприяють
корупц1Йним проявам
Зд1Йснювати ПОСТ1Й Н Щ мониторинг
виконання плану заход1в щодо
запов!гання та протид!Т корупцп.
Анал1зувати стан та результата
Д1ЯЛЬност1 щодо додержання
антикорупц1йного законодавства,
розглядати IX на робочих нарадах,
вживати заход 1в щодо усунення
наявних недолшв у забезпеченш
проведения единоТ державно’1
а н т и к о р у п ц г й н о ! ПОЛ1ТИКИ

Директор НДИ та
кер1вник ЛННВЦ
ОНАЗ 1М. О.С.
Попова,
уповноважена
особа з питань
запоб1гання та
виявлення корупцй*

ПОСТ1ЙНО

Директор НДЦ та
кер1вник ЛННВЦ
ОНАЗ 1М О.С.
Попова

ПОСТ1ЙНО

Директор НДИ та
кер1вник ЛННВЦ
ОНАЗ !м О.С.
Попова

ПОСТ1ЙНО

Уповноважена
особа з питань
запоб1гання та
виявлення корупцй*

ПОСТ1ЙНО

15 Оргатзащя фшансово-господарсько'1
Д1ялыюст1, в т.ч. шляхом укладання
договор1В на виконання роб1т,
закушвлю товар1в та послуг на основ1
всеб1чного дотримання вимог
законодавства щодо протиди корупци
та захисту ф1нансово-економ1ЧНИХ
1нтерес1в як 1нституту, так 1 академп,
в т.ч. за рахунок постшного
мон1торингу ринку роб1Т, товар1в та
послуг, як1 плануе отримувати

Директор та
бухгалтер НДТТ
ОНАЗ 1м. О.С.
Попова

ПОСТ1ЙНО

1НСТИТУТ

Уповноважена особа з питань
запобшання та виявлення корупци
НДИ ОНАЗ 1М. О.С. Попова

__
В.В. Челомбитько

