
Міністерство освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна академія

ВИТЯГ
з протоколу № 5 засідання вченої ради 

Полтавської державної аграрної академії

від 22 листопада 2016 року 
Присутні: 56 членів вченої ради з 67

Голова -  В.І. Аранчій 
Секретар -  Л.О. Снітко

СЛУХАЛИ:
Костенко О.М., професора, проректора з науково-педагогічної роботи про 

підготовку до зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 навчального року. 
УХВАЛИЛИ:

Інформацію Костенко О.М., професора, проректора з науково-педагогічної 
роботи про підготовку до зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 навчального 
року прийняти до відома.

Прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:

Коляденко З.І., керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання 
та виявлення корупції про правові засади організації освітнього процесу та 
відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

Доповідач зазначив, що для підвищення ефективності здійснення заходів 
щодо запобігання та протидії корупції та на виконання Постанови Кабінету 
Міністрів України від 04 вересня 2013 р. № 706 «Питання запобігання та 
виявлення корупції» в академії створений уповноважений підрозділ з питань 
запобігання та виявлення корупції. Основним завданням підрозділу є підготовка, 
забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

Доповідач зупинився на основних положеннях Закону України «Про 
запобігання корупції», прийнятого 14 жовтня 2014 року та на засадах Кодексу 
України про адміністративні правопорушення.
УХВАЛИЛИ:

1. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам інших структурних 
підрозділів на своїх засіданнях обговорити та ознайомити усіх співробітників зі 
змістом Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, та 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності 
за корупційні правопорушення».

2. Попередити адміністративний та професорсько-викладацький склад 
академії щодо кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 
дисциплінарної відповідальності у разі скоєння корупційного правопорушення.

3. Проректору з науково-педагогічної роботи, професору Костенко О.М., 
керівнику навчального відділу, доценту Шульзі Л.В. контролювати процедуру



проведення підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти (курсові 
роботи, проекти, заліки, іспити) згідно чинних нормативних документів.

4. Керівнику підрозділу з організації виховної роботи Радочіній Ю.І. 
активізувати діяльність органів студентського самоврядування з метою 
упередження корупційних дій.

5. Фінансові операції проводити виключно в порядку передбаченому 
чинним законодавством України. Благодійні внески приймати виключно на 
добровільних засадах з обов’язковим документальним оформленням.

6. Начальнику відділу кадрів Овчарук О.М. при проведенні конкурсу на 
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та керівних кадрів 
академії дотримуватись Законів України «Про вищу освіту», «Про запобігання 
корупції».

Прийнято одноголосно.
З оригіналом згідно.

Голова вченої ради ([̂  
академії, професор '- В.І. Аранчій

Секретар вченої 
ради академії Л.О. Снітко


