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процесу їхніх здібностей і талантів;
1)

збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і

досягнень суспільства;
2)

поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня

громадян;
3) налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної діяльності в
галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
4) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння
працевлаштуванню випускників.
Антикорупційна програма Рівненського державного гуманітарного університету
на 2021-2023 роки розроблена відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
Метою Антикорупційної програми РДГУ є забезпечення дотримання вимог
антикорупційного законодавства; реалізація завдань і заходів, визначених програмними
антикорупційними актами; визначення корупціогенних ризиків та зменшення їхнього
впливу на діяльність РДГУ; створення ефективних механізмів запобігання корупції,
конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки; зниження рівня
корупційних ризиків у роботі РДГУ.
Загальна політика Рівненського державного гуманітарного університету щодо
запобігання корупції у сфері освіти і науки ґрунтується на необхідності забезпечення
доброчесності персоналу, забезпечення прозорості діяльності РДГУ, ефективного
управління бюджетними ресурсами сфери освіти і науки; доведення до громадськості
об’єктивної і достовірної інформації про діяльність РДГУ; одержання громадської
підтримки під час реалізації антикорупційних заходів.
Виконання Антикорупційної програми Рівненського державного гуманітарного
університету здійснюється шляхом реалізації Плану виконання Антикорупційної
програми РДГУ на 2021-2023 роки, до якого включаються заходи, спрямовані на
запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням (табл. 1).
Сфера

застосування

та

коло

осіб,

відповідальних

за

реалізацію

Антикорупційної програми Рівненського державного гуманітарного університету.
Антикорупційна програма РДГУ на 2021-2023 роки є обов’язковою для виконання
усіма працівниками, включаючи посадових осіб усіх рівнів, і здобувачами вищої освіти
Університету.
Антикорупційна програма також застосовується РДГУ у її правовідносинах із
діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого
самоврядування.
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Таблиця 1
План виконання Антикорупційної програми Рівненського державного
гуманітарного університету 2021-2023 роки
№
1

Назва заходу

Відповідальні за
виконання

Термін
виконання

2

3

4

1. Проведення роз'яснювальної роботи Уповноважений з
серед працівників РДГУ щодо програм антикорупційної
антикорупційного
спрямування
та діяльності (далі дотримання окремих положень Закону Уповноважений),
України «Про запобігання корупції»
керівники структурних
підрозділів

постійно

2. Розробка
антикорупційних
заходів, Уповноважений, Вчена
процедур та опис порядку їх виконання рада РДГУ, органи
(застосування),
зокрема
порядку
громадського
проведення
періодичної
оцінки самоврядування,
корупційних ризиків у діяльності РДГУ органи студентського
самоврядування

2021-2023 рр.

3. Перевірка положень про структурні Уповноважений,
підрозділи
РДГУ
та
посадових відділ кадрів РДГУ
інструкцій (функціональних обов’язків)
посадових
осіб
(з
урахуванням
матеріалів їх особових справ) щодо
запобігання конфлікту інтересів

4. Проведення нарад, семінарів, тренінгів, Уповноважений, комісія з
круглих столів з метою вивчення оцінки корупційних
основних положень антикорупційного ризиків та моніторингу
законодавства та питань запобігання
виконання
корупції
антикорупційної

постійно

постійно (за
додатковим
графіком)

програми РДГУ

5. Участь у навчальних онлайн- курсах, які Уповноважений, комісія з
дозволяють опанувати базові практичні оцінки корупційних
інструменти
для
підвищення ризиків та моніторингу
ефективності виявлення, запобігання та
виконання
врегулювання конфлікту інтересів
антикорупційної
програми РДГУ

2021-2023 рр.
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Продовження табл.1
1
2
3
6. Направлення працівників РДГУ у
Уповноважений,
відповідності з визначеною потребою
комісія з оцінки
для
підвищення
кваліфікації
за корупційних ризиків та
програмами
тематичних моніторингу виконання
короткотермінових семінарів з питань
антикорупційної
дотримання норм діючого законодавства
програми РДГУ
щодо запобігання і протидії корупції

4
згідно плануграфіку

7. Забезпечення
якісного
добору
і
Уповноважений,
розстановки
кадрів
на
засадах
комісія з оцінки
неупередженого конкурсного відбору, їх корупційних ризиків та
об'єктивної атестації, щорічної оцінки моніторингу виконання
виконання
працівниками
РДГУ
антикорупційної
покладених на них обов'язків, а також
програми РДГУ
вжиття заходів щодо запобігання,
виявлення та усунення конфлікту
інтересів

постійно

8. Попередження осіб, які претендують на Уповноважений, комісія з
зайняття вакантних посад про норми та оцінки корупційних ризиків
вимоги
Закону
України
«Про та моніторингу виконання
запобігання корупції»
антикорупційної програми

постійно

РДГУ

9. Контроль щодо своєчасності подання Уповноважений, комісія з
декларації посадовими особами РДГУ, оцінки корупційних ризиків
які підпадають під дію законодавства та моніторингу виконання
про запобігання корупції
антикорупційної програми

січень-березень
2021 р., 2022 р.,
2023 р.

РДГУ

10. Надання інформації до Міністерства Уповноважений, комісія з
освіти і науки України про працівників, оцінки корупційних ризиків
які вчинили корупційні діяння
та моніторингу виконання

негайно

антикорупційної програми
РДГУ

11. Проведення службових перевірок з Уповноважений, комісія з
за потребою
метою виявлення причин та умов, що оцінки корупційних ризиків
сприяли
вчиненню
корупційного та моніторингу виконання
правопорушення або невиконання вимог антикорупційної програми
антикорупційного законодавства
РДГУ
12. Узагальнення
показників
щодо Уповноважений, комісія з оцінки до 5 числа кожного
здійснення превентивних заходів по корупційних ризиків та моніторингу
кварталу
запобіганню корупції
виконання антикорупційної
програми РДГУ
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Продовження табл. 1
1
2
3
13. Надання інформаційно-консультаційної Уповноважений, комісія
допомоги посадовим особам РДГУ, які з оцінки корупційних
підпадають під дію законодавства про ризиків та моніторингу
запобігання корупції, у заповненні
виконання
декларацій осіб, уповноважених на
антикорупційної
виконання функцій держави або місцевого
програми РДГУ
самоврядування за 2021, 2022, 2023 роки
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до 30 березня
2021 року, до
30 березня
2022 року, до
30 березня
2023 року

14. Підготовка узагальненої інформації щодо Уповноважений, комісія
подання посадовими особами РДГУ, які з оцінки корупційних
підпадають під дію законодавства про ризиків та моніторингу
запобігання корупції, декларацій за 2021,
виконання
2022, 2023 роки
антикорупційної

до 5 квітня
2021 року, до 5
квітня
2022 року, до 5
квітня
2023 року
відповідно до
плану проведення
Ради трудового
колективу РДГУ

програми РДГУ

15. Винесення на розгляд Ради трудового Уповноважений,
комісія з оцінки
колективу РДГУ питання щодо стану корупційних ризиків
виконання
вимог
антикорупційного та моніторингу
виконання
законодавства в Університеті
антикорупційної
програми РДГУ

16. Проведення перевірки організаційно- Уповноважений, комісія
розпорядчих документів, що видаються в з оцінки корупційних
РДГУ, з метою виявлення чинників, що ризиків та моніторингу
сприяють чи можуть сприяти вчиненню
виконання
корупційних правопорушень
антикорупційної

постійно

програми РДГУ

17. Підготовка та розміщення на офіційному Уповноважений, комісія
веб-сайті РДГУ матеріалів щодо реалізації з оцінки корупційних
заходів з питань запобігання та протидії ризиків та моніторингу
виконання
корупції в Університеті з метою
антикорупційної
додержання принципів прозорості та
програми РДГУ
відкритості у діяльності РДГУ

за потреби

18. Інформування громадськості про вжиті Уповноважений, комісія
заходи щодо запобігання та виявлення з оцінки корупційних
корупції в РДГУ та про осіб, притягнутих ризиків та моніторингу
до
відповідальності
за
вчинення
виконання
корупційних
правопорушень
на
антикорупційної
офіційному веб-сайті РДГУ
програми РДГУ

постійно
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Закінчення табл. 1

19. Розгляд звернень громадян щодо фактів Уповноважений, комісія з
порушень працівниками університету оцінки корупційних
Закону України «Про запобігання ризиків та моніторингу
корупції»
виконання
антикорупційної
програми РДГУ
20. Інформування студентів РДГУ відносно Уповноважений, комісія з
дотримання
антикорупційного оцінки корупційних
законодавства,
реалізація
заходів ризиків та моніторингу
виховного
та
роз’яснювального
виконання
характеру серед студентів з метою
антикорупційної
формування громадської думки щодо
програми РДГУ

постійно

постійно

неприйнятності та осуду корупційних
діянь

Основними антикорупційними заходами і процедурами Рівненського державного
гуманітарного університету є:
- ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми,
проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;
- механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної
програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а
також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;
- здійснення уповноваженою особою та комісією з оцінки корупційних ризиків та
моніторингу виконання антикорупційної програми РДГ У функцій щодо запобігання
корупції;
-

процедура

розгляду

повідомлень

викривачів,

включаючи

внутрішнє

розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;
- заходи з формування середовища академічної доброчесності та процедури
запобігання будь-яким проявам академічної нечесності;
- заходи і процедури запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
антикорупційна перевірка ділових партнерів РДГУ;
- обмеження щодо підтримки РДГУ політичних партій чи їх осередків або окремих
політиків;
- нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.
Здійснення заходів щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного
перегляду

Антикорупційної

програми

Рівненського

державного

гуманітарного

університету на 2021 -2023 роки в межах своїх повноважень провадять:
ректор Університету; посадові особи всіх рівнів та інші працівники Університету;
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Уповноважений з запобігання корупції (далі – Уповноважений);
комісія

з

оцінки

корупційних

ризиків

та

моніторингу

виконання

антикорупційної програми РДГУ (далі – Комісія).
Звіт про результати роботи із запобігання і протидії корупції в Рівненському
державному гуманітарному університеті подається ректору РДГУ щорічно до 20 грудня,
а також на вимогу ректора Університету - протягом року у встановлений ним строк.
ІІ. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми.
Ректор

Рівненського

державного

гуманітарного

університету

забезпечує

організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на
підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.
Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:
1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності РДГУ;
2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а
також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;
3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;
4)

проведення

Уповноваженим

(Комісією)

анкетування,

обговорення

та

консультацій із працівниками, ректором, а також з діловими партнерами РДГУ щодо
удосконалення Антикорупційної програми.
Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються
Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає
ректору узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які
надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.
Ректор РДГУ, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо
внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого
обговорення трудовим колективом.
У випадках, коли Уповноважений наполягає на терміновому внесенні певних змін
до Антикорупційної програми, ректор у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати
надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.
У результаті схвалення пропозицій трудовим колективом Університету ректор своїм
наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми Університету, які є її
невід’ємною частиною.
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