На виконання Закону України «Про запобігання корупції», Плану заходів Івано-Франківського національного медичного
університету спрямованих на запобігання і протидію корупції на 2019 рік затверджених наказом ДВНЗ «ІФНМУ» №336-д від
18.03.2019 року, за результатами роботи із запобігання та виявлення корупції в Івано-Франківському національному
медичному університеті (далі - університет)
ЗВІТ
про результати роботи із запобігання та виявлення корупції
в Івано-Франківському національному медичному університеті в 2019 році
№

1.

Найменування заходу

Індикатор виконання

Підготовка, забезпечення та
контроль за здійсненням заходів
із запобігання корупції

Наказом ректора університету №432-д від 05.04.2019 р. «Про
проведення оцінки корупційних ризиків в 2019 році» розпочато
проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності ІваноФранківського національного медичного університету в 2019 році, за
результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності університету
було затверджено звіт та розпочато проведення заходів щодо
усунення корупційних ризиків.
Наказом ректора університету №1026-д від 13.09.2019 р. «Про
тендерний комітет» затверджено склад тендерного комітету ІваноФранківського національного медичного університету. В склад

Відмітка
про
виконання
Виконано

Виконано

2.

Надання методичної та
консультаційної допомоги з
питань дотримання вимог
антикорупційного законодавства

тендерного комітету внесена посада провідного фахівця з питань
запобігання корупції.
Суб’єктам декларування (ректору, заступникам ректора та
проректорам відповідних напрямків) було надано допомогу у
підготовці щодо виготовлення ЕЦП та заповненні декларацій про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
Суб’єктів декларування (ректора, заступника ректора та проректорів
відповідних напрямків) поінформовано про зобов’язання своєчасного
подання щорічних декларацій, а також декларацій у разі звільнення
або іншого припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій
держави чи місцевого самоврядування.

3.

Забезпечення безперешкодного
повідомлення про корупційне
або пов’язане з корупцією
правопорушень

Виконано

Виконано

В університеті створені належні умови, щодо прийому та розгляду
повідомлень від осіб, які добросовісно повідомляють про можливі
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень,
інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».
Повідомити про корупційне або пов’язане з корупцією
правопорушення можна шляхом надсилання відповідної інформації
на електронну пошту: anticorfS),ifnmu.edu.ua. зателефонувавши на
«Лінію довіри» за тел: +38(097)99-49-150, залишивши повідомлення
в скриньці для звернень про корупційне правопорушення розміщеній
в холі центрального корпусу університету (м.Івано-Франківськ,
вул.Галицька, 2) та анонімно заповнивши форму (Google Forms') на
офіційному вебсайті університету.

Виконано

Розміщено на офіційному вебсайті університету, інформаційних
стендах факультетів (медичний, стоматологічний, фармацевтичний,
факультет підготовки іноземних громадян), навчально-наукового
інституту післядипломної освіти, студентського профкому,
університетської клініки інформацію щодо можливості
повідомлення про корупційне або пов’язане з корупцією
правопорушення (з зазначенням відповідних ресурсів).

Виконано

4.

5.

В університеті розроблено та розпочато ведення журналу обліку
повідомлень про корупційні правопорушення та правопорушення
пов’язані з корупцією в ІФНМУ
Проведення організаційної та
На виконання наказу ректора університету №1027-д від 13.09.2019 р.
«Про проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та
роз’яснювальної роботи із
запобігання, виявлення та
врегулювання конфлікту інтересів» на підставі затвердженого
протидії корупції
графіку, було проведено з керівниками усіх структурних підрозділів
та іншими посадовими особами, які здійснюють організаційнорозпорядчі
чи
адміністративно-господарські
функції,
роз’яснювальну роботу щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів (розроблено лекцію-презентацію на тему: «Конфлікт
інтересів: треба знати»).
Розроблено пам’ятки щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів (поняття конфлікту інтересів, запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, відповідальність) та розіслано на електронні
адреси структурних підрозділів та інших посадових осіб, які
здійснюють
організаційно-розпорядчі
чи
адміністративногосподарські функції для ознайомлення та подальшого використання
в роботі.
В університеті розроблено та розпочато ведення журналу обліку
повідомлень про конфлікт інтересів в ІФНМУ.
Роз’яснення
працівникам
університету
щодо
застосування
антикорупційного законодавства надаються на постійній основі.
Впроваджено внутрішнє погодження (візування) проектів наказів
(розпоряджень) з основної діяльності, адміністративногосподарських питань, кадрових питань (особового складу)
провідним фахівцем з питань запобігання корупції.
Проведення заходів спрямованих Розроблено опитувальник та проведено анонімне опитування серед
на виявлення та усунення
здобувачів вищої освіти (студентів третіх та п’ятих курсів медичного,
корупційних та пов’язаних з
стоматологічного, фармацевтичного факультетів) щодо виявлення
корупцією правопорушень
можливих фактів порушення антикорупційного законодавства (в

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано
Виконано
Виконано

Виконано

6.

частині
одержання
подарунків
та
неправомірної
вигоди
працівниками кафедр університету).
3 метою формування нульової толерантності до корупції, проведено
зі студентами третіх та п ’ятих курсів (медичного, стоматологічного,
фармацевтичного факультетів) інформаційно-роз’яснювальну роботу
щодо хабарництва в університеті.
Розроблено пам’ятку про обмеження щодо одержання подарунків в
ІФНМУ та розіслано на електронні адреси структурних підрозділів та
інших посадових осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі чи
адміністративно-господарські функції для ознайомлення та
подальшого використання в роботі.
Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо обмежень
одержання подарунків,
запобігання одержанню неправомірної
вигоди та подарунків, шляхом безпосередньої участі провідного
фахівця з питань запобігання корупції в засіданні кафедр
університету,
а
також
ознайомлення
працівників
про
відповідальність за порушення обмежень щодо одержання подарунку
та отримання неправомірної вигоди.
Проведення заходів спрямованих Проведено на засіданні приймальної комісії роз’яснювальну роботу з
членами приймальної комісії, щодо суворого дотримання Правил
на запобігання та протидію
прийому та вимог Положення про приймальну комісію, а також
корупційним та злочинним
проявам в роботі приймальної
Закону України «Про запобігання корупції». Членів приймальної
комісії
ознайомлено
з
особливостями
кримінальної,
комісії університету
адміністративної,
цивільно-правової
та
дисциплінарної
відповідальності за порушення законодавства в сфері запобігання і
протидії корупції.
Проведено аналіз роботи приймальної комісії за результатами
прийому студентів у 2019 році (щодо наявності корупційних та
пов’язаних з корупцією правопорушень в роботі приймальної комісії)

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано

7.

8.

Проведення перевірки фактів
своєчасності подання декларацій
про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового
характеру

Підвищення кваліфікації в сфері
застосування антикорупційного
законодавства

Провідний фахівець з
питань запобігання корупції

Федосенко Н.В.
+38(099)4411209

Проведено у встановленому законодавством порядку перевірку
фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру суб’єктами декларування
(ректором, заступниками ректора та проректорами відповідних
напрямків).
В університеті розроблено та розпочато ведення електронного
журналу обліку працівників, притягнутих до відповідальності за
вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень.
Підвищення кваліфікації провідного фахівця з питань запобігання
корупції здійснюється на постійній основі шляхом самоосвіти,
моніторингу та опрацюванні нормативно-правових актів в сфері
антикорупційного законодавства.
Провідним фахівцем з питань запобігання корупції пройдено
навчальний онлайн-курс “Конфлікт інтересів: треба знати!” та
онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до
практики»! на платформі громадського проекту масових відкритих
онлайн-курсів “Prometheus” за посиланням НАЗК, що спрямовані на
підвищення рівня стандартів доброчесності щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, а також інших обмежень та
зобов’язань, передбачених Законом України «Про запобігання
корупції». Після успішного закінчення онлайн-курсів видано
відповідні сертифікати.

Н.В.Федосенко

Виконано

Виконано

Виконано

