ЗВІТ
про проведену роботу з питань запобігання та протидії корупції
у Вінницькому національному технічному університеті
у 2018 році
Основна робота з питань запобігання та виявлення корупції у 2018 році
була спрямована на профілактику і попередження корупційних дій та інших
правопорушень через усунення умов і причин їх вчинення та посилення
адміністративного і громадського контролю.
Для отримання інформації про прояви корупції та своєчасного реагування
на неї шляхом вживання заходів щодо недопущення вчинення корупційних дій
в університеті підтримується зв’язок з громадськістю. Зокрема, сформований
графік прийому відповідальної особи для особистих звернень. Інформація про
часи прийому відповідальної особи, її контактний номер телефону та адреса
електронної пошти для надання повідомлень про дії, що мають або можуть мати
ознаки корупції, розміщенні на інформаційних стенах навчальних корпусів та
гуртожитків університету.
В університеті створена Комісія з оцінки вартості, вирішення питання
щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунка,
одержаного працівниками, ректором Вінницького національного технічного
університету та Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу
виконання антикорупційної програми ВНТУ.
Протягом звітного періоду прийом працівників на вакантні посади
здійснювався на засадах неупередженого конкурсного відбору з обов’язковим
контролем щодо ознайомлення з антикорупційною програмою університету.
Укладання різноманітних договорів на проведення закупівель та надання
послуг відбувалося прозоро з дотриманням вимог юридичного та фінансового
контролю.
У звітному періоді надходило повідомлення від одного з працівників
університету про наявність конфлікту інтересів, що, на думку заявника,
полягало у підпорядкуванні близьких осіб керівнику кафедри. Так, в
університеті мають місце окремі випадки підпорядкування близьких осіб
керівникам структурних підрозділів. Проте відповідно до Закону України "Про
запобігання корупції" працівники навчальних закладів не належать до
службовців, які згадуються у ч. 1 ст. 27 цього Закону, яка забороняє пряме
підпорядкування близьких осіб. Разом з тим, повідомлень про факти
негативного впливу на об'єктивність прийняття рішень або на дії при здійсненні
службових обов'язків у структурних підрозділах, де є пряме підпорядкування

близьких осіб, не надходило. Взагалі, випадків виникнення конфлікту інтересів,
спроб їх самостійного врегулювання, а також фактів, що можуть свідчити про
порушення вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів у структурних підрозділах університету, не зафіксовано. Повідомлень
від співробітників та студентів університету про прояви корупції протягом
звітного періоду не надходило, дій, що мають ознаки корупції або містять
корупційні ризики, не виявлено.
Ряд співробітників університету, які у 2017 р. прослухали розроблений
громадським проектом «Prometheus» он-лайн - курс «Конфлікт інтересів: треба
знати!», виявили зацікавленість та зареєструвалися на курс «Конфлікт
інтересів: треба знати! Від теорії до практики», початок якого анонсований на
8.01.2019 р.
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