
зв1т

про виконання Антикорупцiйно.і. про1рами
у  державному унiверситетi телекомунiкацiй

за 2018 -2020 ром

З метою органiзацi.і. виконання Закону Укра.і.ни «Про запобiгання корупцi.і.»
щодо реалiзацi.l. дерЖавнО.1. антиКоруПЦiйнО.1. пОлiТиКи в Укра.1.нi (Антикорупцiйно.1.
стратегi.і.)  на 2018  -  2020  роки  та   наказом  Ректора державного  унiверситету
телекомунiкацiй вiд 27 липня 2015  року №  338  затверджено Антикорупцiйну
про1раму державного унiверситету телекомунiкацiй (далi - Унiверситет).

Програмою, зокрема, врегульовано та передбачено:

-     перелiк та опис антикорупцiйних заходiв, стандартiв, процедур та порядок.і.х
виконання;

-     зафiксованi   права   i   обов'язки   працiвникiв   унiверситету   у   зв'язку   i3
запобiганням i протидiсю корупцi.і. у дiяльностi Унiверситету;

-    права i обов'язки Уповноваженого як особи, вiдповiдально.і. за запобiгання
корупцi`l';

-    передбачено  порядок  вжитгя  заходiв  реагування  щодо  виявлених  фактiв
корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень, зокрема, iнформування
уповноважених державних органiв та проведення внутрilшiх розслiдувань.

У зв'язку з цим у державному унiверситетi телекомунiкацiй:

1.       За перiод 2018  рiк Уповноваженою  особою з  питань запобiгання та
виявлення корупцi.і. Унiверситету (далi - Уповноважений),  з метою пiдвищення
рiвня  стандартiв доброчесностi  щодо запобiгання та вре1улювання  конфлiкту
iнтересiв   всi   працiвники   Унiверситету       були   ознайомленi   iз   рiшенням
Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцi.і. вiд 29.09.2017 №  839,
яким затверджено Методичнi рекомендацi.і. щодо запобiгання та врегулювання
конфлiкту iнтересiв.

2.       Заяв  або  повiдомлень  вiд  працiвникiв  унiверситету  про  порушення
вимог закону щодо запобiгання та вре1улювання конфлiкту iнтересiв, порушення
встановлених законом обмежень щодо одержання подарункiв за перiод 2018-
2020 роки не надходило.

3.      Осiб, ямх притягнуто до вiдповiдальностi  за вчинення корупцiйних
правопорушень або правопорушень нема€.

4.      Проведено   консультацiйну   роботу   з   питань   дотримання   вимог
антикорупцiйного законодавства з працiвниками унiверситету.

5.       Створена сторiнка на сайтi Унiверситету ``Протидi.і. корупцi.і", на якiй
вказанi основнi антикорупцiйнi заходи, законодавчi акти Укра.і.ни та iнформацiя



для  звернення  1ромадян  i  працiвникiв  структурних  пiдроздiлiв  Унiверситету
щодо виявлення фактiв корупцi.і..

6.       Внутрiшнi розслiдування правопорушень -не щэоводилися.
7.      Iнформацiя   про   правопорушення,   якi   пов'язанi   з   корупцi€ю   в

унiверситетi   за зазначений перiод, на розгляд Уповноваженiй особi з питань
запобiгання та виявлення корупцi.і. в Унiверситетi не надавалось.

На    офiцiйному    веб-сайтi    державного    унiверситету    телекомунiкацiй
Уповноваженою   особою      з   питань   запобiгання   та   виявлення   корупцi.і.
Унiверситету    постiйно        оновлюсться    iнформацiя    з    виконання    актiв
законодавства Укра.і.ни по.

Уповноважена особа з питань
запобiгання та виявлення корупцi.і.
державному унiверситету телекомунiкацiй
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