
 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 
 

від    “__8___  “ грудня  2014 р.       м. Суми                                               № _409-К______ 

 

Про  запобігання та протидію 

корупційним проявам і  зловживанням  

в період  проведення контрольних заходів 

у Сумському НАУ 
З метою забезпечення належного контролю за проведенням заліково-

екзаменаційних сесій, Державної та семестрової атестації, підготовки за 

визначеними етапами курсових, дипломних  робіт та звітів з практики, 

оперативного реагування на можливі факти порушень і зловживань, а також, 

надання інформаційної та методичної допомоги студентам, викладачам та іншим 

категоріям громадян,  Указу Президента № 964/2011 від 05.10.2011 року «Про 

першочергові заходи по реалізації Закону України «Про принципи запобігання і 

протидії корупції» та Указу Президента № 1101/2011 від 21.10.2011 р. «Про 

національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»:  

НАКАЗУЮ : 

1.  Деканам факультетів, директору інституту заочної освіти: 

1.1. Забезпечувати постійно організацію навчального процесу, 

заліково-екзаменаційних сесій, Державної та семестрової атестації, 

підготовки за визначеними етапами курсових, дипломних  робіт та звітів з 

практики у студентів денної та заочної форми навчання у відповідності до 

Положення про організацію навчального процесу в Сумському НАУ. 

1.2. Довести до відома науково-педагогічних працівників та 

співробітників деканатів вимоги чинного законодавства щодо 

відповідальності за корупційні прояви, зловживання службовим становищем 

та протиправні дії відносно студентів. 

1.3. Визначити  телефони  гарячої лінії, під час проведення 

контрольних заходів у Сумському НАУ  за номерами:  

050-307-64-02 - проректор з науково-педагогічної та навчальної 

роботи Жмайлов В.М. 

067-540-40-39 – помічник ректора  Яковчук М.А. 

1.4. Поінформувати студентів та викладачів про роботу телефонів 

гарячої лінії і часи прийому з особистих питань ректора університету, 

першого проректора, помічника ректора, проректора з науково-педагогічної 

та навчальної роботи.  

1.5. Забезпечити здійснення постійного контролю: 

-   за виконанням вимог по допуску студентів до сесії та Державної 

атестації; 



- за організацією та проведенням заліково-екзаменаційної сесії, а також  

дотримання положення про підсумковий контроль знань студентів. 

 

2. Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи Жмайлову 

В.М. разом з представниками студентського самоврядування організувати 

щоденну перевірку і облік звернень через «Скриньку довіри», проводити 

аналіз їх змісту та інформувати ректора університету про випадки, що 

потребують невідкладного вирішення.  

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на  проректора з науково-

педагогічної та навчальної роботи Жмайлова В.М.  

 

 

РЕКТОР 

д.с.г.н., професор       В.І.Ладика 

 

 

 

 


