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ПЛАН ЗАХОДГО
щодо запобшання фактам корупцшних правопорушень в НШ 1КШ
на 2017 р1к
Робота по запобшанню фактам корупщйних правопорушень буде проводитися за такими напрямками:
1. Профшактична робота з професорсько-викладацьким складом (ПВС) та сшвробтшками НШ 1КШ, що складаеться з
таких заход1в:
№

ТерМ1н
виконання

Н азва заходу
базою

Вцщ овщ альш
за виконання

1

О знайомлення ПВС та сш вробггнш ав з нормативною
в1дпов1дальност1 за корупцш ш правопорушення

2

Систематичний розгляд н а з а с щ а н т Вчено '1 Ради НН1 1КП1 та на
лютий,
засщ аннях кафедр питания виконання плану заход 1в щ одо запобнання травень, вересень,
та виявлення корупцп
грудень

Стрелковська 1.В.,
зав 1дую ч 1 кафедрами

3

Виявлення та запобнання конфл1кту 1нтерес1в серед сшвробггнш ав
НН11КП1 та на кафедрах НН11КП1

Стрелковська 1.В.,
завщуюч! кафедрами

лю тий, вересень

протягом року

Стрелковська 1.В.,
Калю жний Д.Ю .

2. Контроль за ходом навчального процесу, у рамках якоТ будуть проводитися наступи! заходи:
№
1

Н азва заходу
Анал1з поточних атестацш студенев

Терм 1н
виконання

В1ДПОВ1ДаЛЬН1

КОЖНОГО М1СЯЦЯ

Заступники директора з навчально '1
робота,

за виконання

зав1дуюч1 кафедрами
кожного робочого дня

2

Контроль вщ ыдування занять студентами

3

Проведения контрольных вим 1рювань знань студенпв

4

Залучення старост труп до контролю проведения навчального

протягом року

Зав 1дуюч 1 кафедрами, заступники
директора з навчально *1 роботи

с1чень, вересень

Заступники директора з навчально '1
роботи, координатор з виховно!’ роботи

березень, червень,
грудень

Зав1дуюч1 кафедрами

березень, кв1тень,
червень, грудень

Заступники директора з навчально '1
роботи, завщ уюч 1 кафедрами

с1чень, червень

Зв 1дую ч 1 кафедрами, вщповщ альн! за
Д П н а кафедрах та в НН11КП1

травень

Координатор з виховно ‘1 роботи

процесу
5

О ргаш защ я
поточных
кафедрах

контролю

за

заборгованостей

ходом
студенпв

проведения
та

лж вщ ацш

консультацш

на

6

Забезпёчення контролю проведения ю п и п в ш д час сесп

7

П роведения контролю за ходом дипломного проектування на
вцщ овщ ш сть дотримання графж у

8

А нкетування студенпв з ощ нки роботы викладач1в

• Лекторы, ствроб1тники директорату
НН11КП1

3. Виховна робота 31 студентами, яка буде проводитися наступним чином:
Н азва заходу

№
1

Проведения лекцш -бесщ 31 студентами НН11КП1 з питань корупц 1Йних
правопорушень 31 спец1ал1стами юридично!' сфери

Терм1н
виконання

Вщповщальн!
за виконання

протягом року

Координатор з виховно? роботи,
кураторы груп

вересень

Кураторы груп

вересень

Координатор з вих. роботи

Проведения кураторами груп ьсураторських годин 31 студентами про
2

3

крим 1нальну
вцщ овщ альнють
при
здш сненш
корупщйних
правопоруш ень за участю представника директорату НН11КП1
Проведения зборгв студент1в, проживаю чих в гуртожитках /г, 2,4,5 з
..м ето ю р о з’яснення.вщ повщ альдасн ^акоруптцйш п р д во тр у ж ен н я..

Директор НН1 1КП1

Стрелковська 1.В.

