Звіт
Уповноваженого з антикорупційної діяльності в
Херсонській державній морській академії за 2020р.
На виконання Антикорупційної програми МОН України на 2018-2020
р. затверджену наказом №675 від 25.06.2018р. Міністерства освіти і науки
України, плану заходів МОН України, спрямованого на запобігання та
виявлення корупції у Херсонській державній морській академії за 2018-2020
н.р. здійснено комплекс організаційно-правових заходів з питань дотримання
антикорупційного законодавства.
Для проведення антикорупційної роботи призначено постійно діючу
комісію з питань антикорупційної діяльності та уповноваженого з питань
антикорупційної діяльності ХДМА.
Робота проводиться у відповідності до вимог «Антикорупційної
програми ХДМА», «Положення про комісію з питань антикорупційної
діяльності

(оцінки

корупційних

ризиків

та

моніторингу

виконання

антикорупційної програми) Херсонської державної морської академії»
введеного в дію наказом ректора № 300 від 29.10.2018р., «Положення про
уповноважену особу з антикорупційної діяльності Херсонської державної
морської академії» введеного в дію наказом ректора №312 від 31.10.2019р. та
інструкції уповноваженого з антикорупційної діяльності ХДМА, яка
затверджена ректором 14.12.2018 р.. Положенням та інструкцією визначено
основні завдання особи уповноваженої на виконання антикорупційної
програми, серед яких, зокрема, періодична оцінка корупційних ризиків,
антикорупційна перевірка ділових партнерів, упровадження антикорупційних
стандартів і процедур у діяльності академії, методична та консультативна
допомога

з

питань

дотримання

антикорупційного

законодавства,

організаційна та роз’яснювальна робота щодо порядку заповнення та подання
декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового
характеру.
Розроблено

та

затверджено

ректором

академії

05.02.2020р.

Антикорупційну програму Херсонської державного морської академії на

підставі якої розроблено та затверджено план антикорупційних заходів
Херсонської державної морської академії на 2020р. щодо забезпечення
виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції».
На початку 2020р. відповідно до статті 61 Закону України «Про
запобігання корупції» в ХДМА було проведено заходи щодо оцінки
корупційних ризиків у її діяльності.
Данні заходи проводилися комісією з питань антикорупційної
діяльності ХДМА на підставі п.п.1 п.2 розділу III Антикорупційної програми
ХДМА в якій зазначено, що «Не менше одного разу на рік проводиться
внутрішня оцінка корупційних ризиків у діяльності ХДМА.» та п.5.1
«Положення про комісію з питань антикорупційної діяльності (оцінки
корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми)
ХДМА» затвердженого наказом ректора ХДМА № 300 від 29.10.2018р.
За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ХДМА, які
затвердив ректор, підготовлено:
- Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ХДМА,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи
пов’язаного з корупцією правопорушення.
- Перелік оцінених корупційних ризиків у ХДМА та заходів щодо їх
усунення.
На виконання вимог Антикорупційної програми ХДМА сформовано та
ведуться електронні реєстри:
- працівників ХДМА, притягнутих до відповідальності за порушення вимог
Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з корупцією;
- проведених

внутрішніх

розслідувань

та

перевірок,

згідно

з

Антикорупційною програмою;
- повідомлень

про

конфлікт

інтересів

та

про

порушення

вимог

Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з корупцією;

Визначено коло посадових осіб академії суб’єктів декларування майна,
доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру за 2019 рік. У визначені
терміни (до 1 червня 2020р.), заповнено та подано до Єдиного державного
реєстру електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування декларацій керівного складу ХДМА
(8 осіб подали декларації вчасно).
З метою недопущення фактів виникнення конфлікту інтересів, зокрема,
щодо

безпосереднього

підпорядкування

керівникам

працівників,

які

перебувають у родинних відносинах, комісією з антикорупційної діяльності
внесені

зміни

до

«Листа-опитування

особи

при

прийнятті

на

роботу/переведенні або з метою оновлення даних, для протидії проявам
корупції у ХДМА» та «Пам’ятки по виконанню Антикорупційної програми
ХДМА та її структурних підрозділів» за здійсненням такого контролю
покладено на уповноваженого з антикорупційної діяльності та членів комісії
з антикорупційної діяльності ХДМА.
Забезпечено дотримання приписів ч.13 ст.55 Закону України «Про
вищу освіту» щодо заборони одночасного зайняття особою двох або більше
посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.
На виконання Закону України «Про запобігання корупції», відповідних
рішень ректора з цього питання у Антикорупційній програмі ХДМА,
затвердженої ректором, звернено увагу працівників на антикорупційні заходи
в академії, неприпустимість будь-яких неправомірних діянь при наданні
освітніх послуг, забезпеченні прозорості і відкритості у вступній компанії та
на екзаменаційних сесіях, прозорості закупівель товарів і послуг тощо.
Працівники ХДМА під підпис ознайомлені з «Пам’яткою по виконанню
Антикорупційної програми Херсонської державної морської академії та її
структурних підрозділів».
Розроблено та розміщено на сайті та стендах академії інформаційний
лист «Повідом про корупцію», в якому міститься інформація про основні
види порушень антикорупційної програми, а також адреса електронної

скриньки і номер телефону уповноваженої особи з антикорупційної
діяльності академії.
Члени Антикорупційної комісії в тому числі і уповноважений
приймали

активну

участь

в

роботі

комісії

по

розробці

«Кодексу

корпоративної культури та академічної доброчесності ХДМА» та ряду
положень, які забезпечують функціонування Кодексу. Розробка даного
кодексу була передбачена Антикорупційною програмою на 2019р.
Робота з запобігання корупції переважно спрямована на проведення
упереджувальних заходів, шляхом проведення роз’яснювальної роботи в
трудовому колективі на зборах батьків курсантів та студентів 1-х курсів та
курсантському і студентському середовищі у відповідності до розробленого
та затвердженого ректором академії орієнтовного плану-графіку проведення
навчань та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного
спрямування на 2020рік затвердженого ректором академії. За 2020рік
проведено 48 заходів відповідно до тематики передбачених планом-графіком
проведення навчань та заходів з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування та окремих завдань ректора академії.
Постійно проводиться моніторинг засобів масової інформації та
соціальних мереж на предмет виявлення інформації про корупційні
правопорушення в ХДМА або правопорушень пов’язаних з корупцією. За
звітний період перевірялося 8 відгуків різного характеру втому числі і
непов’язаних

з

корупцією.

По

кожній

інформації

проводилися

упереджувальні заходи та роз’яснювальна робота серед співробітників,
курсантів та студентів про що доповідалось ректору академії.
За звітний період надійшло 2 анонімних повідомлення. Анонімні
повідомлення, залишені без розгляду у зв’язку з відсутністю підстав для
проведення внутрішнього службового розслідування. Довідки з висновками
перевірки затверджуються ректором академії у відповідності до вимог
Антикорупційної програми ХДМА та Положення про порядок проведення
внутрішнього службового розслідування у Херсонській державній морській
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