УКРАЇНА
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(ДРІДУ НАДУ)

НАКАЗ
Про ознайомлення під час карантину з документами щодо
антикорупційного законодавства та академічної доброчесності
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території
із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (в редакції постанови від 13.10.2020 № 956) для забезпечення
виконання наказу т.в.о президента НАДУ від 12.02.2020 № 35 «Про затвердження
Антикорупційної програми Національної академії державного управління при Президентові
України на 2020 рік», наказів директора ДРІДУ НАДУ від 28.02.2020 «Про Антикорупційну
програму на 2020 рік», від 27.12.2019 № 118 «Про організацію навчання за тематикою
академічної доброчесності та основ інформаційної грамотності»
НАКАЗУЮ:
1. Провідному фахівцю відділу комунікацій, уповноваженій особі з питань запобіга
ння та виявлення корупції в ДРІДУ НАДУ Огданській Т.М.:
1.1. Організувати роботу щодо ознайомлення в дистанційному режимі здобувачів
вищої освіти всіх спеціальностей, рівнів, форм навчання з наступними документами:
- Закон України «Про запобігання корупції»;
- Кодекс академічної доброчесності в ДРІДУ НАДУ (накази директора від 21.12.2016
№ 103; від 19.12.2017 № 112);
- Кодекс корпоративної культури ДРІДУ НАДУ (рішення Вченої ради від 06.02.2020.
протокол № 01/231);
- Антикорупційна програма ДРІДУ НАДУ на 2020 р. (наказ директора від 28.02.2020
№ 28);
- Антикорупційна програма НАДУ (наказ т.в.о. президента від 12.02.2020 № 35):
- Декларація про дотримання академічної доброчесності (наказ директора від
31.01.2020 № 11) та іншими документами, що розміщені на головній сторінці сайту в
розділах «Академічна доброчесність» та «Антикорупційні заходи».
1.2. Організувати навчання за тематикою академічної доброчесності та засад інфор
маційної грамотності здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей, рівнів, форм навчання на
основі онлайн-курсу «Академічна доброчесність у закладі вищої освіти».
1.3. Узагальнити інформацію про ознайомлення з документами, зазначеними у п.п.
1.1, 1.2, що надійде на електронну пошту від здобувачів вищої освіти.
2. Відділу дистанційного навчання та інформатизації /Чикаренко О.О./ оприлюднити
інформацію щодо ознайомлення в дистанційному режимі здобувачів вищої освіти всіх
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спеціальностей, рівнів, форм навчання з вищезазначеними документами на офіційному сайті
в розділі «Електронний деканат».
3. Деканату факультету публічного управління та адміністрування /Письменний І.ВЛ
відділу з координації наукової роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів
/Літвінов О.В./ довести до здобувачів вищої освіти інформацію про необхідність
ознайомлення в дистанційному режимі з документами щодо антикорупційного законодавства
та академічної доброчесності під час карантину.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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