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Про рекомендації з мінімізації  

корупційних ризиків  

під час вступної кампанії 2022 

 

Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг 

Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти і закладів 

вищої освіти у 2022 році та визначило перелік ризиків порушення принципів 

доброчесності під час вступної кампанії 2022. Про виявлені під час аналізу 

застереження Національне агентство повідомило Міністерство освіти і науки 

України інформаційними листами від 19.05.2022 № 21-03/12193-22, № 21-

03/12194-22. 

З метою мінімізації ймовірності настання таких ризиків та недопущення 

порушення прав абітурієнтів на доступ до вищої освіти Національне агентство 

розробило Методичні рекомендації з виконання завдань уповноваженим 

підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення 

корупції під час реалізації вступної кампанії в умовах воєнного стану  (далі – 

Методичні рекомендації), що додаються. Ці рекомендації нададуть змогу 

забезпечити дотримання принципів доброчесності та прозорості реалізації 

процедур вступної кампанії 2022  в умовах воєнного стану.  

Вважаємо за доцільне забезпечити поширення цих рекомендацій серед 

закладів освіти для врахування їх під час реалізації Правил прийому до закладів 

освіти.  

Національне агентство з питань запобігання корупції

Підписувач Пресняков Іван Євгенійович
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Національне агентство забезпечує методичну допомогу уповноваженим з 

питань запобігання та виявлення корупції закладів освіти, гарантії їх 

незалежності та самостійності під час реалізації своїх повноважень  відповідно 

до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з 

питань запобігання та виявлення корупції. 

Враховуючи вищезазначене, Національне агентство визначило 

Рекомендований порядок роботи уповноваженого підрозділу (уповноваженої 

особи) з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії 

2022 року (далі – Порядок), що додається. На підставі Порядку рекомендуємо 

затвердити в закладах освіти внутрішній нормативний документ з організації 

роботи уповноваженого під час вступної кампанії 2022 року. 

Уповноважені МОН та профільних міністерств мають забезпечити 

координаційну підтримку уповноважених закладів освіти щодо впровадження 

зазначених рекомендацій та поточного виконання покладених на 

уповноважених закладів освіти завдань під час вступної кампанії 2022 року. 

З метою мінімізації ризиків та професійної підготовки уповноважених до 

роботи під час вступної кампанії 2022 Національне агентство протягом червня 

2022 року проведе їх спеціалізоване навчання із практичних питань реалізації 

завдань та функцій, визначених Порядком. 

У разі якщо в закладі освіти не утворено (не визначено) уповноважену 

особу з питань запобігання та виявлення корупції  відповідно до ст. 13-1 Закону 

України “Про запобігання корупції” або посада є вакантною, керівникам 

закладів освіти необхідно оперативно забезпечити виконання цих вимог 

законодавства та навчання новопризначених уповноважених. 

З метою отримання додаткової консультації щодо виконання цього листа 

та з інших питань організації антикорупційної роботи під час вступної кампанії 

2022 можна звертатись на електронну адресу Відділу професійного розвитку 

уповноважених підрозділів Департаменту запобігання та виявлення корупції: 

ac.education@nazk.gov.ua. 

 

Додатки: на __ арк. в __ прим. 
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