Начальнику вщщлу ПЛРСНТУ
ОНАЗ 1М. О.С.Попова
Пучкову В.М.
Шульган О.О., проректора з НИР та М3

ПЛАН
заход1в щодо запоб1гання корупцп для проведения у 2017 р.
у М1жнародному вщдш (МВ) ОНАЗ 1м. О.С. Попова
№
п/п

НАЗВАЗАХОДУ

1.

Оргашзувати вивчення Закону Украши
«Про засади залоб1гання 1 протиди
корупцп» шляхом проведения начальних
сем1нар1в сшвроб1тниками МВ
Провести загалып
збори
1ноземних
студенив з метою шформування !х про
основш
положения
вищезазначеного
закону, а також про гхш права, обов’язки
та вщповщальнють у раз1 виявлення факпв
корупцп у в1дпов1дност113 законом.
Довести ДО В1ДОМа СП1Вроб1ТНИК1В МВ (П1Д
розпис) шформащю про норми етично!*
повед1нки, затверджеш Нац1ональною
агенц1€Ю з питань запобшання корупцп
Для надання лептимност1 електроннш
деклараци про майно, доходи, витрати
тощо за 2016 р. зпдно до Закону Украши «
Про засади запобшання 1 протиди
корупцп» вжити заход1в до отримання
електронного шдпису.
В 1Дпов1дно до Закону Украши
«Про
засади запоб1гання 1 протиди корупцп»
особам, як1 п1дпадають п1д д1ю даного
закону до 01.04.2017 р. подати електронну
декларац1ю про майно, доходи, витрати та
зобов’язання фшансового характеру щодо
себе та члешв свое!* с1м’Тза 2016 р.

2.

3.

4.

5.

6.

Проводити 1ндив1дуальну роз’яснювальну
роботу з 1ноземними студентами, а також
в1дпов1дну роботу у студентських групах,

Термш
виконання
Протягом
року

Вщповщальш
виконавщ
Проректор з
НПРтаМ З
Шульган О.О.

Лютий,
вересень
2017 р.

Нач. МВ
Сокольницька
Л.О.

I П1Вр1ЧЧЯ
2017 р.

Проректор з
НПР та М3
Шульган 0 .0

Лютий
2017 р.

Проректор з
НИР та М3
Шульган О.О.

Березень
2017 р.

Проректор з
НПР та М3
Шульган О.О.

Протягом
року

Куратори
академгруп

7.

8.

до складу яких входять шоземш студента,
у позаурочний час, направлену на
формування негативного ставлення до
факпв
корупцп
та
шдвищення
громадсько*1 св1домост1 студентов та
ствробшюав.
Оперативно повщомляти кер1вництво
ОНАЗ про про фавсги виявлення корупцп
сшвробгениками МВ.
Дв1Ч1 на р 1к зв1тувати перед кер1вництвом
ОНАЗ про виконання плану заход1в щодо
запоб1гання корупцп.

За
наявност1
факт1в
Червень,
грудень
2017 р.

Проректор з
НИР та М3
Шульган 0 .0
Проректор з
НПР та М3
Шульган 0 .0

/О.О.Шульган/

