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НАКАЗ 

 

28.12.2017                                                        Харків                                                          № 429  

 

Про посилення заходів, спрямованих 

на запобігання, протидію та  

профілактику корупції в діяльності  

університету в 2018 році 

 

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про запобігання корупції», «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу», «Про авторське право та суміжні права», Статуту 

ХНМУ, Наказу ХНМУ від 13.09.2016р. № 300 «Про додаткові заходи щодо виконання 

вимог чинного законодавства України про протидію корупції», наказу ХНМУ від 

26.05.2011 № 188 «Про створення Репозитарію ХНМУ», наказу ХНМУ від 01.04.2013 № 

114 «Про формування бібліотечного фонду та Репозитарію ХНМУ», наказу ХНМУ від 

30.12.2016р. № 475 «Про заходи щодо підвищення виконавської дисципліни при 

підготовці та виданні наукової, навчальної та навчально-методичної літератури в 

університеті», на підставі рішень Вченої ради ХНМУ від 24 листопада 2016 року 

(протокол № 13), від 23 березня 2017 року (протокол № 3), від 16 листопада 2017 

(протокол № 11), з метою посилення заходів, спрямованих на запобігання, протидію та 

профілактику корупції в освітній, господарській та іншій діяльності Університету, а також 

забезпечення виконавської дисципліни при підготовці та виданні наукової, навчальної та 

навчально-методичної літератури 

 

НАКАЗУЮ: 

1 Уповноваженому з антикорупційної програми, проректору з науково-педагогічної 

роботи І.В. Летіку забезпечити у 2018 році здійснення відповідного нагляду, контролю та 

моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності співробітників 

університету. 

2 Співробітникам університету: 

2.1 Під час виконання своїх службових повноважень неухильно дотримуватись положень 

чинного антикорупційного законодавства України 

2.2 Суворо додержуватись вимоги стосовно заборони несанкціонованого продажу 

навчально-методичної літератури на кафедрах та території університету. 



3 Науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам: 

3.1 в навчальному процесі використовувати навчально-методичну літературу виключно з 

грифом Міністерства освіти та науки України, з грифом Міністерства охорони здоров’я 

України або затверджену відповідним рішенням Вченої ради ХНМУ; 

3.2 при виданні, за рішенням Вченої ради ХНМУ, наукових, навчальних та навчально-

методичних праць забезпечити, в обов’язковому порядку: 

3.2.1 розміщення, впродовж тижня з моменту виходу з друку, наукової, навчальної чи 

навчально-методичної роботи її електронної версії у Репозитарії ХНМУ; 

3.2.2 передачу, впродовж тижня з моменту виходу з друку, всього тиражу видання до 

фондів Наукової бібліотеки у разі, якщо таке видання здійснено за рахунок коштів 

університету; 

3.2.3 передачу, впродовж тижня з моменту виходу видання з друку, не менше трьох для 

наукової і не менше десяти екземплярів для навчальної і навчально-методичної літератури 

до фондів Наукової бібліотеки у разі, якщо таке видання здійснено за рахунок власних 

коштів або коштів спонсорів.  

4 Завідувачам кафедр: 

4.1 ознайомити з даним наказом кожного співробітника кафедри під особистий підпис, 

інформацію про що надати до загального відділу 

Термін виконання: до 30.01.2018 р. 

4.2 забезпечити виконання в повному обсязі вимог даного наказу. 

5 Персональну відповідальність за виконання даного наказу покласти на науково-

педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників університету, завідувачів 

кафедр та директора Медичного коледжу ХНМУ. 

6 Проректору з наукової роботи В.В. М’ясоєдову та проректору з науково-педагогічної 

роботи В.Д. Марковському забезпечити контроль за своєчасною передачею наукових, 

навчальних та навчально-методичних праць до фондів Наукової бібліотеки та 

розміщенням їх електронних версій у Репозитарії ХНМУ. 

7 Уповноваженому з антикорупційної програми, проректору з науково-педагогічної 

роботи І.В. Летіку надати Звіт про результати роботи із запобігання і протидії корупції в 

Університеті в 2018 році до 10.12.2018 р. 

8 Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з науково-педагогічної 

роботи В.А. Капустника. 

 

 

Ректор                                                                                   В.М. Лісовий 


