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ЗВІТ 

уповноваженого з Антикорупційної програми 

Приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний університет бізнесу і права» 

 

На виконання Антикорупційної програми Приватного вищого 

навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права», 

затвердженої 28 серпня 2015 року, плану заходів МОН України, 

спрямованого на запобігання та виявлення корупції проводиться робота 

щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в Університеті, 

зокрема: 

- розроблено та затверджено ректором університету Антикорупційну 

програму Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний 

університет бізнесу і права», Заходи щодо забезпечення виконання вимог 

Закону України «Про запобігання корупції; 

- протягом звітного періоду випадків реального чи потенційного 

конфлікту інтересів в університеті не виявлено. Відділом кадрів спільно з 

юридичним відділом університету систематично здійснюється моніторинг 

відділів, кафедр та інших підрозділів університету щодо можливого 

реального чи потенційного конфлікту інтересів. При прийомі па роботу та 

переведені працівників враховуються вимоги антикорупційного 

законодавства із вказаного питання; 

- з метою недопущення можливих корупційних проявів та ризиків 

членів приймальної комісії університету у письмовій формі, під розпис 

ознайомлено з вимогами Закону України «Про запобігання корупції». 

директорами інститутів ініційовані зустрічі з професорсько-викладацьким 

складом та студентами щодо надання необхідних роз'яснень вимог 

антикорупційного законодавства; 

- відповідальний секретар приймальної комісії, при прийнятті 

остаточного рішення про зарахування на навчання абітурієнтів, проводить з 

ними роз'яснювальні бесіди з питань забезпечення виконання 

антикорупційного законодавства; 

- за звітний період не виявлено фактів, що можуть свідчити про 

вчинення корупційних правопорушень працівниками університету; 

- за звітний період не було повідомлень про здійснення корупційних 

або пов'язане з корупцією правопорушень. Окрім того, забезпечено 

нерозголошення інформації щодо працівника, який повідомив про вказане 



правопорушення, крім випадків встановлених законодавством; 

- юридичним відділом університету проводяться зустрічі з 

професорсько-викладацьким складом, студентами університету, на яких 

роз'яснюються основні вимоги антикорупційного законодавства, в тому 

числі його застосування. На веб-сайті університету опубліковано ряд 

матеріалів з викладенням основних положень Закону України «Про 

запобігання корупції». Керівника кожного структурного підрозділу, а 

також всіх науково-педагогічних працівників ознайомлено під розпис з 

вимогами антикорупційного законодавства та відповідальність за їх 

порушення; 

- з метою поліпшення умов реалізації конституційного права 

громадян на звернення, своєчасного та належного реагування на 

обґрунтовані факти щодо порушення вимог законодавства в університеті 

ведеться «Журнал реєстрації звернень громадян» та «Журнал обліку 

особистого прийому громадян». Наказом по університету особою, 

відповідальною за ведення діловодства та звернень громадян, призначено 

начальника відділу кадрів  І.Г.Імшеницьку; 

- в університеті ведеться постійний контроль за збереженням 

державного майна, щорічно проводиться його інвентаризація. З метою 

запобігання фінансовим правопорушенням постійно проводиться аналіз 

фінансової звітності для своєчасного виявлення та усунення можливих 

недоліків. Звітна інформація розташована на сайті університету у розділі 

«Публічна інформація». 

 

Уповноважений  з Антикорупційної програми  Прохорчук С.В. 

 

  


