ЗВІТ
про проведену роботу з питань запобігання та протидії корупції
у Вінницькому національному технічному університеті
у першому півріччі 2019 року
Основна робота з питань запобігання та виявлення корупції протягом
звітного періоду 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, існує 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 стендах
навчальних корпусів та гуртожитків університету, на сайті університету, тощо.
У звітному періоді надійшло 4 анонімні повідомлення щодо дій
керівника кафедри, які, на думку заявника(ів), мали ознаки проявів корупції та
конфлікту інтересів. За результатами перевірки частина із зазначених фактів
не знайшла підтвердження, у решти – ознак корупційних дій не виявлено.
Інших повідомлень від співробітників та студентів університету про прояви
корупції не надходило, дій, що мають ознаки корупції не виявлено. 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.
У березні 2019 р. на виконання вимог Антикорупційної програми
Вінницького національного технічного університету відповідно до вимог
Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади,
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання
корупції від 02 грудня 2016 року №126, комісією з оцінки корупційних
ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ВНТУ було
проведено оцінку корупційних ризиків. Для ідентифікації корупційних ризиків
використовувалися нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що
регулюють діяльність університету. Комісією ідентифіковано можливі

корупційні ризики у діяльності Університету, здійснено їх формальне
визначення. За оцінюванням імовірності виникнення кожного з
ідентифікованих корупційних ризиків, з врахуванням можливих наслідків,
пов’язаних з ними правопорушень, комісією було оцінено корупційні ризики
за кількісним рівнем та надано пропозиції щодо їх усунення.
У січні 2019 року ряд співробітників університету прослухали
розроблений громадським проектом «Prometheus» онлайн - курс «Конфлікт
інтересів: треба знати! Від теорії до практики».

Підготував,
Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції у ВНТУ

Тарновський М.Г.

