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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 

2020 рік 

Робота із запобігання корупції в 2020 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 19 грудня 2019 року № 254-Н «Про призначення 

Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» на 2020 рік» призначено Уповноваженою особою, відповідальною за 

запобігання корупції у Вищому навчального закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (далі - Університет), 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» подовжується робота з 

розміщення на офіційному сайті Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (ЬИр://рие1:.ес1и.иа) вкладка 

«Публічна інформація» 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). 
3. Відповідно до п. 2 наказу від 19 грудня 2019 року № 254-Н «Про 

призначення Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у 

Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» на 2020 рік» деканам факультетів, директорам інститутів 

та відокремленим структурним підрозділам, завідувачам кафедр, керівникам 

структурних підрозділів проведено роз'яснення основних положень Закону 

України «Про запобігання корупції» та попереджено щодо кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за 

порушення законодавства в сфері запобігання і протидії корупції. 
4. Відповідно до п. З наказу від 19 грудня 2019 року № 254-Н «Про 

призначення Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції у 

Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» на 2020 рік» декани факультетів, директори інститутів та 

відокремлених структурних підрозділів, завідувачі кафедр, керівники 

структурних підрозділів провели роз'яснення основних положень Закону 

України «Про запобігання корупції» та попередили щодо кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за 

порушення законодавства в сфері запобігання і протидії корупції науково- 

педагогічний персонал Університету та співробітників. Окремо, було звернуто 

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 корунційних правопорушень. 
5. З метою запобігання протиправних дій, які відповідно до чинного 

законодавства, вважаються корупційними та відповідно до розпоряджень по 

університету від 27 березня 2020 року № 41-У «Про підготовку та проведення 

екзаменаційної сесії II семестру 2019-2020 навчального року для студентів 

І-VI курсів ступеня бакалавра/магістра», від 01 вересня 2020 року № 71а-У 

«Про підготовку та проведення екзаменаційної сесії І семестру 2020-2021 

навчального . року для студентів II курсу ступеня магістра денної форми 

навчання», від 04 листопада 2020 року № 92-У «Про підготовку та проведення 

зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року для студентів І-ІУ 

курсів ступеня молодшого бакалавра/бакалавра/магістра денної форми 

навчання», наказу від 14 травня 2020 року № 74-Н «Про проведення 

підсумкової атестації за дистанційними технологіями в період карантину», 

наказу від 26 листопада 2020 року № 199-Н «Про проведення підсумкової 

атестації за дистанційними технологіями в період карантину» проведення 

підсумкової атестації студентів та складання екзаменаційної сесії відбулось з 

використанням дистанційних технологій освітнього процесу на період 

карантину. 
6. З метою запобігання протиправних дій, які відповідно до чинного 

законодавства, вважаються корупційними та на виконання вимог пункту 7.1 

розпоряджень по університету від 27 березня 2020 року № 41-У «Про 

підготовку та проведення екзаменаційної сесії II семестру 2019-2020 



навчального року для студентів І-VI курсів ступеня бакалавра/магістра», від 

01 вересня 2020 року № 71а-У «Про підготовку та проведення екзаменаційної 

сесії І семестру 2020-2021 навчального року для студентів II курсу ступеня 

магістра денної форми навчання», від 04 листопада 2020 року № 92-У «Про 

підготовку та проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального 

року для студентів 1-І V курсів ступеня молодшого 

бакалавра/бакалавра/магістра денної форми навчання» 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. 
7. Розпорядженням по університету від 09 червня 2020 року № 55-У 

«Про організацію пункту тестування для проведення вступних випробувань з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО для 

вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2020 році на базі 

університету, завдання та забезпечення його роботи» створено на базі 

університету пункт тестування для проведення вступних випробувань з 

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) 

рівень вищої освіти в 2020 році та організувано роботу пункту на базі 

приміщення і офісної техніки відділу профорієнтаційної роботи департаменту 

маркетингу. 
8. З метою участі у граптових програмах, програмах академічної 

мобільності та створення умов для вивчення англійської мови, відповідно до 

наказу від 05 листопада 2020 року 187а-Н «Про внутрішнє тестування 

студентів на предмет рівня володіння англійською мовою» організовано 

внутрішнє тестування визначення рівня володіння англійською мовою на 

основі стандартизованих комп'ютерних тестів (оп-ііпе іезі) студентів денної 

форми навчання. 
9. З метою 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 плагіату» та на виконання наказу від 31 

травня 2018 року №140-Н «Про забезпечення виконання положення «Про 

запобігання випадків академічного плагіату» продовжена робота з 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»).  



10. З метою запобігання протиправних дій, які відповідно до чинного 

законодавства, вважаються корупційними та на виконання Закону України 

«Про вищу освіту», Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з 

ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 05.10.2015 №1005, змін до рекомендацій, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 26.112015 №1230, 

наказу ПУЕТ від 26 серпня 2020 року № 106-Н «Про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад» було оголошено конкурс на заміщення вакантних 

посад по кафедрам Університету з урахуванням рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України на час особливих умов перехідного періоду. 
11. З метою попередження зловживань при розпорядженні 

матеріальними ресурсами Університету та на виконання наказу від 17 вересня 

2020 року №21 «Про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних 

активів і виробничих запасів» в період жовтень-листопад 2020 року проведено 

повну інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, виробничих 

запасів з перевіркою їх фактичної наявності, що знаходяться в підзвіті 

матеріально- відповідальних осіб. 
В 2020 році не було виявлено фактів, що можуть вважатись 

корупційними. Всі заходи та підготовлені документи були направлені на 

проведення роботи з профілактики корупційних правопорушень 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. ПЕДЧЕНКО 

 

 


