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ЗВІТ  

Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», першого проректора,  

професора Педченко Наталії Сергіївни за 2018 рік 

 

 

Робота із запобігання корупції в 2018 році у Вищому навчальному закладі 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводилася 

відповідно до Антикорупційної програми Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», схваленою 

постановою вченої ради від 17 грудня 2014 року, протокол № 12 та 

затвердженої наказом по університету від 29 грудня 2014 року № 339-Н. 

На виконання Антикорупційної програми Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в університеті 

були здійснені наступні заходи:  

1. Наказом від 01 вересня 2017 року № 163-Н «Про призначення 

Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» на 2017 та 2018 роки» призначено Уповноваженою особою, 

відповідальною за запобігання корупції у Вищому навчального закладі 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», першого 

проректора, професора Педченко Наталію Сергіївну. 

2. Відповідно до наказу по університету від 18 жовтня 2017 року 

№ 255-Н «Про оприлюднення інформації про діяльність Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 

виконання листа Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року 

№ 1/9-554 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про 

освіту» в доповнення до наказу від 25 лютого 2015 року 2015 року № 54-Н 

«Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з метою 

забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти 

відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» забезпечено оновлення та 

розміщення на офіційному сайті Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», далі Університет 



(http://puet.edu.ua) інформації, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню на 

офіційних веб-сайтах закладів освіти відповідно до вимог Закону України «Про 

освіту» (крім інформації з обмеженим доступом, перелік якої встановлений 

Законом України «Про доступ до публічної інформації», та наказами по 

університету від 9 грудня 2009 року № 74 «Про організацію і поліпшення 

режиму секретності та затвердження Переліку конфіденційної інформації», від 

27 червня 2013 року № 28 (зміни та доповнення), а саме: 

 Статут Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (закладка «Доступ до публічної інформації»); 

 ліцензії на провадження освітньої діяльності (закладка «Доступ до 

публічної інформації», «Вступ»);  

 сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про 

інституційну акредитацію закладу вищої освіти (закладка «Доступ до публічної 

інформації», «Вступнику»);  

структура та органи управління закладу освіти (закладка «Керівні 

органи»); 

 Вчені ради: 

Положення про Вчену раду Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (закладка «Доступ до 

публічної інформації»); 

персональний склад Вченої ради Університету (закладка «Доступ до 

публічної інформації»); 

Положення про Вчену раду факультету/інституту (закладка «Доступ до 

публічної інформації»); 

персональний склад Вчених рад факультетів/інституту (закладка «Доступ 

до публічної інформації»); 

 кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами 

(закладки «Кафедри»); 

штатний розпис на 2017-2018 навчальний рік (закладка «Науково-

навчальний центр»); 

 освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік 

освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою 

(закладки «Вступнику», «Кафедри»); 

 ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у 

закладі освіти (закладка «Науково-навчальний центр»); 

 мова (мови) освітнього процесу, документи, пов’язані із 

організацією освітнього процесу (закладка «Науково-навчальний центр»); 

 наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу 

на їх заміщення (у разі його проведення) (закладка «Відділ кадрів»); 

 матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з 

ліцензійними умовами) (закладка «Науково-навчальний центр»); 

 напрями наукової діяльності (закладка «Наука»); 

 напрями міжнародної діяльності (закладка «Міжнародна 

діяльність»); 
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 напрями мистецької діяльності (закладка «Студентам – Центр 

мистецтв і дозвілля»); 

 наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за 

проживання (закладка «Вступнику»); 

 результати моніторингу якості освіти (закладки «Науково-

навчальний центр», «Науково-методичний центр управління якістю діяльності 

університету»); 

 річний звіт про діяльність закладу освіти (закладка «Науково-

навчальний центр»); 

 правила прийому до Університету на поточний рік та зміни до них, 

тощо (закладка «Вступнику»); 

 умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими 

освітніми потребами; 

 розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації здобувачів освіти; (закладки «Вступнику», «МІПК»); 

 перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок 

надання та оплати (закладки «Вступнику», «Науково-навчальний центр», 

«МІПК»); 

 інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти 

або на вимогу законодавства (закладка «Доступ до публічної інформації»): 

положення про структурні підрозділи вищого навчального закладу 

(закладки кожного структурного підрозділу); 

річний фінансовий звіт про діяльність вищого навчального закладу з 

урахуванням інформації про надходження та використання коштів (закладка 

«Фінансово-економічне управління. Бухгалтерія»); 

кошторис Університету на поточний рік та всі зміни до нього (закладка 

«Фінансово-економічне управління. Бухгалтерія»); 

інформація про використання бюджетних коштів у розрізі програм 

(закладка «Фінансово-економічне управління. Бухгалтерія»); 

інформація щодо проведення тендерних процедур (річний план 

закупівель на поточний рік, а також відомості, що подаються до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі для оприлюднення в інформаційному 

бюлетені «Вісник державних закупівель»), (закладка «Фінансово-економічне 

управління. Бухгалтерія»); 

інша інформація про процедури та результати прийняття рішень під час 

провадження діяльності у сфері вищої освіти вищими навчальними закладами, 

що потребує оприлюднення (розміщення) в порядку встановленому 

законодавством (відповідні закладки). 

3. Відповідно до п. 2 наказу від 01 вересня 2017 року № 163-Н «Про 

призначення Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у 

Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» на 2017, 2018 рік» декани факультетів, директори 

інститутів та відокремлених структурних підрозділів, завідувачі кафедр, 

керівники структурних підрозділів попереджені щодо кримінальної, 



адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за 

порушення законодавства в сфері запобігання і протидії корупції. 

4. Відповідно до п. 3 наказу від 01 вересня 2017 року № 163-Н «Про 

призначення Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у 

Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» на 20117, 2018 рік» декани факультетів, директори 

інститутів та відокремлених структурних підрозділів, завідувачі кафедр, 

керівники структурних підрозділів попередили науково-педагогічний персонал 

та співробітників щодо кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства в сфері 

запобігання і протидії корупції, а також звернули увагу на особисту 

відповідальність за невжиття заходів із своєчасного інформування 

Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», про виявлені факти корупційних правопорушень.  

5. Відповідно до розпоряджень по університету від 29 вересня 2017 

року № 182 «Про підготовку та проведення зимової екзаменаційної сесії 2017-

2018 навчального року для студентів I-VI курсів ступеня/освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра/магістра денної форми навчання», від 12 

березня 2018 року № 63 «Про підготовку та проведення літньої екзаменаційної 

сесії 2017-2018 навчального року для студентів I-VІ курсів ступеня/ освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра/магістра» проведено організаційні збори з 

науково-педагогічними працівниками і студентами, на яких обговорено стан 

поточної успішності, основні вимоги до проведення зимової та літньої 

екзаменаційних сесій та попереджено науково-педагогічний персонал та 

співробітників щодо кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства в сфері 

запобігання і протидії корупції. 

6. Розпорядженнями по університету від 20 вересня 2017 року у№ 175 

«Про організацію проведення поточного контролю знань студентів заочної 

форми навчання в рамках системи централізованого незалежного тестування» 

забезпечено у 2017-2018 навчальному році проведення екзаменів для студентів 

заочної форми навчання та І, ІІ, ІІІ, ІV курсів денної форми навчання з 

використанням технологій централізованого незалежного тестування. 

Визначено два етапи проведення екзаменів у наступній послідовності: перший 

– комп’ютерне тестування на базі програми OpenTEST, другий – класична 

форма проведення екзамену згідно розкладу екзаменаційної сесії для студентів 

вищезазначених груп. 

7. З метою встановлення рівня залишкових знань студентів відповідно 

до розпорядження від 11 квітня 2018 року № 109 «Про проведення контрольних 

вимірювань залишкових знань студентів за циклами дисциплін: гуманітарної, 

фундаментальної та фахової підготовки» проведено ректорські комплексні 

контрольні роботи (ККР) зі студентами ступеня бакалавра зі спеціальностей 



029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітня програма 

«Документознавство та інформаційна діяльність», 081 Право» освітня програма 

«Право», 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітні програми 

«Товарознавство і торговельне підприємництво», «Експертиза та митна 

справа», 051 Економіка освітня програма «Економічна кібернетика», 071 Облік 

і оподаткування освітня програма «Облік і аудит», 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування освітня програма «Фінанси і кредит», 075 Маркетинг 

освітня програма «Маркетинг», 122 Комп’ютерні науки /Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології освітня програма «Комп’ютерні науки», 181 Харчові 

технології освітня програма «Харчові технології та інженерія», 241 Готельно-

ресторанна справа освітня програма «Готельно-ресторанна справа». 

8. Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу 

освіту» та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів 

наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду 

дисертацій в установленому законодавством порядку на виконання Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758 «Про 

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів», постанови Вченої 

ради університету від 2 липня 2015 року (протокол № 8), наказу по 

університету від 6 серпня 2015 року № 155-Н «Про оприлюднення дисертацій, 

відгуків офіційних опонентів та перевірку на плагіат наукових робіт науково-

педагогічних працівників, дипломних робіт (проектів) студентів» з метою 

забезпечення академічної доброчесності, виявлення і запобігання 
(недопущення) випадків використання плагіату в усіх видах наукових та 

навчально-методичних праць (видань) серед науково-педагогічних працівників 

(НПП), докторантів, аспірантів, студентів усіх форм навчання, на виконання 

Положення «Про запобігання випадків академічного плагіат: 

- підготовлено розпорядження по університету від 02 квітня 2018 

року № 85 «Про організацію самоархівування наукових публікацій до 

інституційного репозитарію університету»; 

- підготовлено наказ по університету від 31 травня 2018 року № 140-

Н «Про забезпечення виконання Положення «Про запобігання випадків 

академічного плагіату»; 

-  забезпечено розміщення на офіційному веб-сайті університету у 

розділі «Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій»:  

 прийнятих до захисту спеціалізованою вченою радою дисертації 

(опубліковані монографії) в режимі читання; 

 примірника дисертації в електронному вигляді, крім дисертації, що 

містить державну таємницю або інформацію для службового 

користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту 

дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки 

дисертації у вигляді опублікованої монографії – автореферат 

дисертації в електронному вигляді; 

 відгуків офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків на 

дисертацію, що містить державну таємницю або інформацію для 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran116#n116


службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до 

дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації; 

 авторефератів дисертацій, крім авторефератів дисертацій, що містить 

державну таємницю або інформацію для службового користування, не 

пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, 

зазначеної в авторефераті дисертації; 

- забезпечено завідувачами кафедр розміщення усіх наукових та 

навчально-методичних праць у репозитарії університету (відповідно до 

розпорядження по університету від 02 квітня 2018 року № 85 «Про організацію 

самоархівування наукових публікацій до інституційного репозитарію 

університету»); 

- розроблено «Порядок проведення перевірки на наявність 

надлишкового запозичення»; 

- забезпечено (за згодою студента) безстрокове використання та 

розміщення письмових робіт (дипломних, кусовихґ) в інформаційній онлайн – 

системі виявлення збігів/ідентичності/схожості під назвою «Unicheck» (веб-

сайт www.unicheck.com). 

9. На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 18 

червня 2015 року № 646 «Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 20 травня 2015 року № 305 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796» та відповідно до 

Постанови Вченої ради Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 3 липня 2015 року, 

протокол № 8, наказу від 3 липня 2015 року № 151-Н «Про затвердження 

переліку платних освітніх та інших послуг»: 

- надавалися Вищим навчальним закладом Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» платні освітні та інші послуг, 

що внесені до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форм власності, та затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 травня 2015 року № 305; 

- Забезпечено виконання наказу від 20 вересня 2017 року № 214-Н 

«Про введення в дію Порядку визначення академічної різниці, її складання та 

перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін» в частині складання 

академічної різниці при переведенні, поновленні студентів на навчання до 

університету здійснюється на платній основі на підставі договорів про надання 

додаткових освітніх послуг; 

- забезпечено розміщення та оновлення повної та достовірної 

інформації щодо переліку платних освітніх та інших послуг, що надаються 

університетом, на сайті університету (закладка «Фінансово-економічне 

управління. Бухгалтерія»). 

10. В Університеті у 2018 році відповідно до «Плану-графіку 

проведення внутрішнього аудиту процесів діяльності університету згідно із 

вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008 щодо функціонування 

http://www.unicheck.com/


системи управління якістю діяльності вищого навчального закладу» від 5 

вересні 2018 року у вересні 2018 року проведено внутрішній аудит таких 

процесів: оперативне управління, навчальна діяльність, навчально-

організаційний процес, навчально-методичне забезпечення, науковий процес, 

управління персоналом, засоби контролю знань, вмінь і навичок студентів на 

всіх 20 кафедрах та в структурних підрозділах. З метою виконання 

коригувальних дій відповідно до результатів внутрішнього аудиту управління 

процесами «Освітній процес» («Навчальна діяльність і навчально-

організаційний процес», «Засоби контролю знань, вмінь і навичок студентів», 

«Управління студентами, знання, вміння та навички яких не відповідають 

вимогам»), «Навчально-методичне забезпечення», «Управління персоналом», 

«Моніторинг якості освітніх послуг», «Післядипломна освіта» підготовлено 

Розпорядження від 12 березня 2018 року № 66 «Про результати проведення 

внутрішнього аудиту якості управління процесами на кафедрах туристичного та 

готельного бізнесу і правознавства». 

11. В рамках проекту Erasmus+ AESOP (561640-EPP-1-2015-1-AZ-

EPPKA2-CBHE-JP) «Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення 

посади омбудсмена» започатковано діяльність в Університеті офісу омбудсмена 

(розпорядження від 23 березня 2018 року № 76 «Про проведення урочистих 

заходів з нагоди відкриття офісу омбудсмена»). 

12. Відповідно до розпорядження по університету від 19 квітня 2018 

року № 114 «Про проведення анкетування студентів першого курсу денної 

форми навчання та іноземних студентів» з метою реалізації Стратегії розвитку 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі» на 2017-2022 роки: освітня діяльність проведено анкетування 

студентів першого курсу денної форми навчання з питань організації освітнього 

процесу. Проведено моніторинг результатів анкетування.  

13. Відповідно до наказів по університету від 6 березня 2018 року № 79 

«Про проведення 1-го етапу ресертифікаційного аудиту системи управління 

якістю діяльності університету аудиторами Української асоціації якості», від 5 

квітня 2018 року № 12 «Про проведення 2-го етапу ресертифікаційного аудиту 

системи управління якістю діяльності університету аудиторами Української 

асоціації якості» у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 29 березня і 2-4 травня 2018 року проведено 

перший та другий етапи ресертифікаційного (перехідного) аудиту системи 

управління якістю діяльності університету. Метою ресертифікаційного 

(перехідного) аудиту – отримання аудиторами Міжгалузевого центру якості 

«ПРИРОСТ» документованих доказів на підтвердження Міжнародного 

Сертифікату 440030QМ08 Міжнародної мережі сертифікації (IQNet) і 

Німецького органу сертифікації системи управління якості (DQS GmbH) щодо 

відповідності діючої системи управління якістю діяльності університету 

вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.  



14. Наказом по університету від7 травня 2018 року № 13 «Про 

результати проведення ресертифікаційного (перехідного) аудиту системи 

управління якістю діяльності університет зазначено: 

- Під час проведення ресертифікаційного (перехідного) аудиту 

аудиторською групою перевірено актуалізацію внутрішніх нормативних 

документів системи управління якістю діяльності; проведено аудит якості 

управління такими процесами: «Стратегічне планування», «Оперативне 

управління», «Міжнародне співробітництво», «Інформаційні ресурси», 

«Наукова діяльність», «Маркетинг ринку праці і освітніх послуг», 

«Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації», «Управління 

інфраструктурою та матеріально-технічними ресурсами», «Навчально-

методичне забезпечення», «Освітній процес», «Формування контингенту 

студентів»,  «Виховання студентської молоді», «Фінансове планування», 

«Соціальний захист персоналу і студентів», «Управління персоналом», 

«Внутрішній аудит», «Моніторинг якості освітніх послуг» і «Аналіз системи 

управління якістю з боку керівництва» шляхом спілкування з персоналом 

університету та співставлення отриманої інформації з документами системи 

управління якістю діяльності університету, відповідних кафедр і структурних 

підрозділів. Таким чином, аудитори отримали підтвердження того, що 

управління процесами в університеті відповідає вимогам нової версії 

міжнародного стандарту – ISO 9001:2015. В університету актуалізовано перелік 

і контент процесів системи управління якістю діяльності; вдосконалена модель 

системи управління якістю діяльності та схема взаємозв’язків процесів; 

впроваджено лідерську парадигму; здійснюється визначення та аналіз ризиків, 

як зовнішніх так і внутрішніх; розробляються та виконуються дії щодо 

зменшення впливу ризиків на очікувані результати діяльності; створено умови 

для участі студентів у програмах стажування та проходження виробничої 

практики за кордоном, участі науково-педагогічних працівників і 

співробітників у грантових проектах і програмах, реалізуються умови 

міжнародної академічної мобільності; запроваджено офіс студентського 

омбудсмена. 
- На підставі даних і висновків, одержаних під час першого і другого 

етапів ресертифікаційного (перехідного) аудиту, аудиторська група прийняла 

таке рішення: система управління якістю діяльності Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 (відсутні 

невідповідності та критичні невідповідності).  

- Аудиторська група рекомендує DQS GmbH видати Вищому 

навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» сертифікат відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 

9001:2015. 

Аудиторською групою були визначені рекомендації, спрямовані на 

поліпшення системи управління якістю діяльності університету та підвищення 

її результативності, а саме: 



1. Ширше використовувати сертифікат IQNet в іміджевій рекламі та в 

залучені іноземних вступників.  

2. Запровадити бальну оцінку ризиків та відсоткову оцінку заходів, 

спрямованих на зменшення ймовірності їх виникнення та ступеню впливу.  

3. При проведенні анкетування зацікавлених сторін з метою оцінювання 

їх задоволеності щодо надання освітніх послуг передбачити аналіз причин за 

умови виявлення низької якості послуг.  

4. Розглянути питання щодо доопрацювання або заміни програмного 

забезпечення Servise Desk, яке використовується навчальною-науковим 

інформаційним центром, з метою покращення контролю виконаних робі 

15. Підготовлено Розпорядження по університету від 20 грудня 2018 

року № 325 «Про закріплення керівників за процесами системи управління 

якістю діяльності університету». 

16. Продовжено виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 

26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою» та відповідно до листа Національного Агентства України з 

питань державної служби з метою належної організації проведення атестації 

осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою та створення єдиної бази уповноважених вищих навчальних 

закладів та наказу по університету від 12 травня 2017 року  № 109-Н «Про 

організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою». 

- продовжила роботу створена Атестаційна комісія Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» з визначення вільного володіння державною мовою осіб, які 

претендують на вступ на державну службу під головуванням Бобух Н.М., 

завідувача кафедри української та іноземних мов, професора, доктора 

філологічних наук, філолога, викладача української мови та літератури; 

- оновлено базу матеріалів для проведення атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, на вільне володіння державною 

мовою відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 

26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою» та Стандарту української мови для державних службовців. 

Залучено до підготовки завдань для проведення атестації фахівців з 

«Публічного управління та адміністрування»;  

- виконання обов’язків секретаря Атестаційної комісії Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» з визначення вільного володіння державною мовою осіб, які 

претендують на вступ на державну службу покладено на завідувача відділу 

диспетчерської служби Сердюк І.О.; 

- розроблено та затверджено порядок реєстрації та проходження 

атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного 



володіння державною мовою, у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

- підготовлено та оприлюднено на сайті університету графік 

проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо 

вільного володіння державною мовою; 

- забезпечено розміщення на сайті університету за адресою 

http://puet.edu.ua/ інформації щодо проведення атестації осіб, які претендують на 

вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою 

- відповідальність за загальну організацію атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою покладено на начальника науково-методичного відділу 

ліцензування та акредитації Герман Н.В. 

17. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 

року № 818 «Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на вступ 

на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» 

підготовлено наказ по університету від 29 листопада 2017 року № 293-Н «Про 

внесення змін до порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою»: 

- внесено зміни до «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ 

на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

18. Проведено аналіз виконання «Заходів на виконання основних 

завдань Стратегії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки», схвалених Вченою радою 

університету 19 грудня 2017 року (Протокол № 11), затверджених Наказом по 

університету від 19 грудня 2017 року № 301-Н. 

19. Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» всі заклади 

освіти мають формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією 

про свою діяльність та оприлюднювати таку інформацію. Доступ до такої 

інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з 

урахуванням можливостей закладу освіти. На виконання листа Міністерства 

освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1/9-554 «Щодо нагальних 

питань впровадження Закону України «Про освіту» в доповнення до наказу від 

25 лютого 2015 року 2015 року № 54-Н «Деякі питання оприлюднення 

інформації про діяльність Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» з метою забезпечення 

прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти підготовлено наказ від 

19 грудня 2018 року № 314-Н «Про оприлюднення інформації про діяльність 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі», яким визначено перелік документів та відповідальних осіб за їх 

розміщення на сайті університету. 

http://puet.edu.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/301-2017-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/301-2017-%D0%BF/paran10#n10


Всі заходи та підготовлені документи були направлені на проведення 

роботи з профілактики корупції у Вищому навчального закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

 

 

 

 

Уповноважена особа, відповідальна 

за запобігання корупції у Вищому 

навчального закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки 

і торгівлі», перший проректор, професор   Н.С. Педченко 


