
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та 

листа Департамента освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації  

№ 0668 від 29.10.2014 року «Про запобігання проявам корупції у вищих 

навчальних закладах» в академії проведено заходи щодо протидії проявам корупції: 

1. Розглянуто вимоги Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

2. Розроблено та затверджено «План заходів Запорізької державної інженерної 

академії щодо запобігання і протидії проявів корупції у 2014-2015 навчальному 

році». 

3. Визначено номер телефону анонімної «гарячої лінії» в академії 283-08-38. 

Призначено начальника загального відділу Нестеренко А.Н., як відповідальну 

особу для надання інформації та заступника начальника відділу кадрів з 

юридичних питань Кіргож Т.П., як відповідальну особу за надання юридичних 

консультацій з даного питання. 

4. Доведено до відома студентів, викладачів та співробітників академії номери 

телефонів анонімних «гарячих ліній» академії та Департаменту освіти і науки 

Запорізької обласної державної адміністрації 224-64-53 (контактна особа 

заступник начальника управління –начальник відділу організаційної і кадрової 

роботи вищої освіти Грицаєнко Олена Леонідівна). 

5. Оформлено біля деканатів, на кафедрах, у структурних підрозділах  

інформаційні стенди із зазначенням номерів телефонів анонімної «гарячої лінії».  

6. На засіданнях кафедр та зібраннях структурних підрозділів обговорено питання 

щодо запобігання проявів корупції та хабарництва відповідно до Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» та ознайомлено співробітників з 

«Планом заходів ЗДІА щодо запобіганням проявів корупції у 2014-2015 

навчальному році». 
 

Затверджено на ректораті 

7.11.2014р. 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ 

Запорізької державної інженерної академії 

щодо запобігання проявів корупції у 2014-2015 навчальному році 

 

 

№ Заходи Термін  

проведення 

1.  Своєчасне інформування студентів, викладачів, співробітників академії 

з вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції», нормативно-правовою базою, листами МОНУ та Запорізької 

облдержадміністрації щодо запобігання проявів корупції 

 

постійно 

2.  На період вступної кампанії та сесії посилити заходи щодо запобігання 

проявів корупції та хабарництва в системі освіти 

двічі на рік 

3.  Обговорення питань щодо запобігання проявів корупції та хабарництва 
на засіданнях кафедр та на зібраннях структурних підрозділів щодо 

недопущення службових зловживань та інших негативних явищ 

щосеместрово 



4.  Залучення працівників правоохоронних органів для проведення 

роз’яснювальної роботи з керівниками, викладацьким складом  та 

співробітниками академії 

постійно 

5.  Розгляд питань щодо профілактики посадових зловживань, корупції та 

хабарництва серед працівників навчального закладу на зборах 

кураторів 1-4 курсів  

 

щосеместрово 

6.  Залучення представників Студентського самоврядування до 

роз’яснювальної роботи серед студентів щодо відповідальності за 

сприяння проявам хабарництва та корупції 

 

постійно 

7.  Розгляд питань щодо запобігання проявам корупції та хабарництва в 

академії на засіданнях заступників деканів з виховної роботи 

 

двічі на рік 

8.  Проведення розширених засідань Ради з виховної роботи ЗДІА спільно 

з органами Студентського самоврядування у складі: Студентський 

Сенат, Рада гуртожитків, профкомом студентів, аспірантів та 

докторантів ЗДІА, студентська дружина «Барс» щодо персональної 

відповідальності працівників академії та студентів за прояви корупції 

та хабарництва 

 

 

щоквартально 

9.  Встановлення зворотного зв’язку зі студентами щодо отримання 

інформації про можливі прояви правопорушень за допомогою 

«Скриньок довіри», телефонів довіри, сайту ЗДІА та мережі 

безпровідного Інтернету. «Скриньки довіри» та номери телефонів 

«гарячої лінії» розташовані біля деканатів 5 факультетів та фойє 

академії. Сайт академії працює цілодобово 

протягом року 

10.  Проведення лекцій-бесід для студентів 1 курсу всіх факультетів: 

-  «Права та обов’язки студентів»; 

- «Соціально-правова обізнаність студентів»; 

- «Активна протидія порушникам закону» 

 

двічі за 

навчальний рік 

11.  Відкрите обговорення проблеми правової культури молоді на засіданні 

круглого столу: «Боротьба з корупцією-найважливіше завдання 

українського суспільства у сучасних умовах» 

один раз на рік 

12.  Забезпечення функціювання постійно діючого інформаційного стенду 

на правову тематику у бібліотеці ЗДІА 

 

протягом року 

13.  Книжкові виставки у бібліотеці: 

- «Моральний характер права»; 

- «Право як загально людська цінність»; 

- «Виховання громадянської культури»; 

- «Ти – людина, отже маєш ти права» 

- «Правопорушення та карна відповідальність: запобігання та 

протидія корупції» 

 

 

протягом року 

 


