
 

ПРОТОКОЛ № 13 

засідання Приймальної комісії від 10 червня 2022 р. 

засідання проводиться в режимі zoom-конференції 

 
Присутні: Степаненко С.М., Матвієнко Т.І., Сербов М.Г., Хохлов В.М., 

Тучковенко Ю.С., Овчарук В.А., Чугай А.В., Кузниченко С.Д., Монюшко 

М.М., Кирнасівська Н.В., Бубнов І.В., Павленко О.П., Владимирова О.Г., 

Грушевський О.М., Прокоф’єв О.М., Губанова О.Р., Герасимов О.І., Глушков 

О.В., Лобода Н.С., Польовий А.М., Сафранов Т.А., Кіріяк С.Г., Софронков 

О.Н., Шекк П.В., Ковальчук В.В., Перелигін Б.В., Берлінський М.А., 

Шакірзанова Ж.Р., Харасанджіанц О.Г., Докус А.В., Шотова-Ніколенко Г.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження Порядку роботи уповноваженої особи з питань 

запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії 2022 року в 

Одеському державному екологічному університеті 

2. Про внесення змін в попередні накази Одеського державного 

екологічного університету щодо складу приймальної комісії ОДЕКУ в 2022 

році.  

3. Затвердження розкладу вступних випробувань приймальної комісії 

ОДЕКУ на 2022 рік. 

 

По 1-му питанню: слухали Голову приймальної комісії, ректора ОДЕКУ 

Степаненко С.М.  

Пропозиції вносяться на затвердження приймальної комісії на підставі 

нормативно-правової документації Міністерства освіти і науки України в 

частині організації вступної кампанії 2022 року у закладах вищої освіти. 

До переліку основних завдань уповноваженої особи під час вступної 

кампанії віднесені: 

1) моніторинг дотримання прав абітурієнтів при реалізації права на 

освіту; 

2) реалізація принципів прозорості та доброчесності під час вступної 

кампанії; 

3) контроль за дотриманням антикорупційного законодавства під час 

вступної кампанії; 

4) здійснення внутрішнього моніторингу діяльності ОДЕКУ під час 

вступної кампанії; 

5) організація роботи каналів для отримання повідомлень про 

порушення вимог законодавства під час вступної кампанії; 

6) організація та здійснення координації наповнення вебсайту ОДЕКУ 

інформацією про права абітурієнтів, процедури поточної вступної кампанії, 

порядок оскарження дій, відповідальність за порушення вимог 

антикорупційного законодавства; 



7) розроблення та контроль за реалізацією інструментів запобігання 

порушенню вимог антикорупційного законодавства; 

8) забезпечення роботи з оцінки корупційних ризиків, розроблення 

заходів щодо їх мінімізації; 

9) надання методичної та консультаційної допомоги, в тому числі 

проведення нарад з питань запобігання та виявлення корупції; 

10) формування обізнаності у питаннях запобігання та виявлення 

корупції, в тому числі проведення навчання учасників вступної кампанії; 

11) розгляд повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією 

правопорушення; 

12) забезпечення захисту прав викривачів; 

13) забезпечення вимог щодо прозорості та доступу до інформації. 

Права уповноваженої особи під час вступної кампанії визначають право:  

1) доступу до документів та інформації, що стосуються роботи 

приймальної комісії; 

2) доступу до матеріалів вступних випробувань (мотиваційні листи, 

результати індивідуальних співбесід); 

3) доступу до документів та інформації, що стосуються роботи 

апеляційної комісії; 

4) витребувати в установленому порядку від інших структурних 

підрозділів закладу освіти документи або їх копії, у тому числі ті, що містять 

інформацію з обмеженим доступом; 

5) здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з 

дотриманням законодавства про захист персональних даних; 

6) отримувати письмові пояснення з приводу обставин, що можуть 

свідчити про порушення вимог антикорупційного законодавства, у тому 

числі ректора, першого проректора, проректорів, деканів та інших посадових 

осіб ОДЕКУ; 

7) звертатися до Національного агентства з питань запобігання корупції 

для отримання роз'яснень щодо реалізації завдань уповноваженого та щодо 

порушених прав викривача, його близьких осіб; 

8) ініціювати у встановленому порядку перед ректором притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівників ОДЕКУ, винних у порушенні 

вимог антикорупційного законодавства; 

9) у разі підтвердження фактів порушення вимог антикорупційного 

законодавства направляти у встановленому порядку матеріали спеціально 

уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції; 

10) на забезпечення належних матеріально-технічних умов для 

виконання уповноваженим його завдань під час вступної кампанії. 

Для реалізації покладених на уповноважену особу завдань забезпечується 

взаємодія: 

1.1. З ректором університету, зокрема щодо: 

− організації роботи уповноваженого, підзвітності та підпорядкування 

його ректору; 

− безперешкодного доступу та звернення до ректора, в тому числі із 



надання пояснень у разі виникнення сумніву щодо правомірності 

його діяльності та рішень; 

− надання пропозицій та рекомендацій із застосування вимог 

антикорупційного законодавства, виконання заходів 

мінімізації/усунення корупційних ризиків. 

1.2. З керівниками окремих підрозділів (комісій) приймальної комісії 

ОДЕКУ, зокрема щодо: 

− роботи предметно-екзаменаційних комісій, які створюються для 

проведення внутрішніх вступних випробувань, як спостерігач; 

− участі у засіданнях приймальної та апеляційної комісій, як 

спостерігач; 

− моніторингу матеріалів та рішень приймальної та апеляційної 

комісій з метою виконання покладених на уповноваженого завдань, 

передбачених розділом 3 цього Порядку; 

− проведення навчання членів приймальної та апеляційної комісій з 

питань дотримання антикорупційного законодавства; 

− процедури оскарження результатів вступних випробувань, зокрема 

розгляду скарг абітурієнтів апеляційною комісією. 

Уповноважений може взаємодіяти із навчальними структурними 

підрозділами (факультетами, інститутами) з метою моніторингу роботи 

комісій з прийому вступних випробувань за фаховим спрямуванням, 

здійснення перевірки повідомлень про можливі порушення вступної 

кампанії. 

Уповноважений може в установленому порядку за потреби залучати 

представників Центру забезпечення якості освіти до розробки спільних 

заходів з моніторингу дотримання принципів академічної доброчесності під 

час оцінювання внутрішніх вступних випробувань, та проведення опитувань 

абітурієнтів. 

Уповноважений має забезпечити відкриту комунікацію з абітурієнтами та 

їх батьками стосовно проведення заходів формування їх обізнаності з 

антикорупційними політиками ОДЕКУ, отримання та розгляду повідомлень 

від абітурієнтів та їх батьків щодо порушення вимог антикорупційного 

законодавства під час вступної кампанії в ОДЕКУ. 

З метою забезпечення прозорості діяльності комісій уповноважений може 

в установленому порядку залучати громадські організації для надання 

консультаційної підтримки у питаннях академічної доброчесності та 

антикорупційної діяльності, а також представників громадських організацій 

як спостерігачів під час здійснення вступної кампанії. 

Уповноважений може користуватись координаційною, консультаційною 

та методичною підтримкою Міністерства освіти і науки України. 

В обговоренні прийняли участь Владимирова О.Г., Сербов М.Г., 

Матвієнко Т.І., Казакова Н.Ф. 

Рішення щодо затвердження запропонованого Порядку прийнято 

одноголосно. 

 



 

По 2-му питанню: слухали відповідального секретаря Приймальної 

комісії ОДЕКУ, старшого викладача кафедри водних біоресурсів та 

аквакультури Матвієнко Т.І., яка у відповідності до затверджених вимог до 

організації вступної кампанії запропонувала ввести до складу приймальної 

комісії університету уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 

корупції юрисконсульта університету Старченко А.Ю. 

В обговорені прийняли участь Степаненко С.М., Тучковенко Ю.С., 

Чугай А.В. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По 3-му питанню: слухали відповідального секретаря Приймальної 

комісії ОДЕКУ, старшого викладача кафедри водних біоресурсів та 

аквакультури Матвієнко Т.І. 

На розгляд та затвердження приймальної комісії Одеського державного 

екологічного університету подається проєкт розкладу вступних випробувань, 

які відповідно до затверджених нормативно-розпорядчих документів 

проводяться приймальною комісією ОДЕКУ безпосередньо у ЗВО для 

вступників РВО молодшого бакалавра на базі ПЗСО, бакалавра на базі ПЗСО, 

а також на базі здобутої освіти ОКР молодшого спеціаліста, фахового 

молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра, магістра на базі здобутої 

освіти ОС бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста денної та заочної форм 

навчання. 

В обговорені прийняли участь Овчарук В.А., Монюшко М.М., 

Степаненко С.М., Бубнов І.В., Шотова-Ніколенко Г.В., Грушевський О.М. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Голова приймальної 

комісії ОДЕКУ, ректор                                                С.М. Степаненко 

 

Секретар                                                                        Н.А. Ткаченко 

 

 

 

 


