
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«04» лютого 2022 року  
м. Хмельницький                             

                       № 66/22 
  

Про уведення в дію  

рішення вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 04 лютого 2022 року, протокол № 10 

 

Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 34, частини 6 статті 36 Закону 

України «Про вищу освіту», підпунктів 4.1.24.3 та 4.1.24.23 Статуту університету  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. УВЕСТИ в дію рішення вченої ради від 04 лютого 2022 року, протокол 

№ 10: 

1.1. Про заходи протидії корупції та академічній недоброчесності в 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря 

університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ. 

 

 

 

Ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

04 лютого 2022 року, протокол № 10 

м. Хмельницький 

 

Про заходи протидії корупції та академічній недоброчесності в 

Хмельницькому університеті управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

 

Відповідно до ст. 62 Конституції України, п. 16 ч. 2 ст. 36 Закону 

України «Про вищу освіту», ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 42 Закону України «Про 

освіту», ст.ст. 1, 3, 131, розділів III, V Закону України «Про запобігання 

корупції» та керуючись п. 4.2.8.33 Статуту Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, розд. 2 Кодексу академічної 

доброчесності Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затвердженого вченою радою 23.10.2019 р., протокол № 2, 

і введеного в дію з 25.10.2019 р. наказом від 25.10.2019 р. № 690/19, 

п.п. 1.2.3, 1.2.5, 2.2-2.4. Етичного кодексу Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженого вченою радою 

27.06.2020 р., протокол № 9, і введеного в дію з 01.06.2020 р. наказом від 

27.05.2020 р. № 201/20, Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, 

затвердженого вченою радою 05.07.2016 р., протокол № 16, і введеного в дію 

з 01.09.2016 р. наказом від 08.07.2016 р. № 359/16 (у редакції від 

28.08.2020 р., протокол № 1, введеного в дію з 01.09.2020 р. наказом від 

28.08.2020 р. № 312/20), заслухавши інформацію ректора університету Олега 

ОМЕЛЬЧУКА, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію ректора університету Олега ОМЕЛЬЧУКА щодо заходів 

протидії корупції та академічній недоброчесності в Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова взяти до відома. 

2. Підтвердити неспростовну цінність академічної доброчесності та 

неприпустимість проявів корупції в діяльності науково-педагогічних, 

наукових працівників, ректорату, деканатів, керівників структурних 

підрозділів, інших працівників, а також здобувачів вищої освіти та інших 

категорій осіб, які проходять навчання, стажування, практику, підвищення 



кваліфікації в Хмельницькому університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова.  

3. Висловити повагу до конституційних гарантій презумпції 

невинуватості, за якою особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і 

не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде 

доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.  

4. Комісії з етики та Комісії з академічної доброчесності розглянути на 

засіданні із застосуванням процедур, визначених Кодексом академічної 

доброчесності та Етичним кодексом, зміст інформації, оприлюдненої на 

офіційному сайті офісу Генерального прокурора України, в соціальних 

мережах, у тому числі на FACEBOОK-сторінці Хмельницької обласної 

прокуратури, в регіональних та загальнодержавних засобах масової 

інформації 01-02 лютого 2022 р., запропонувати дієві заходи щодо 

недопущення подібних діянь у майбутньому, а також провести додаткові 

роз’яснення щодо наявних механізмів виявлення та протидії корупції та 

порушень академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу. 

5. Відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти провести 

позапланове опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників щодо виявлення фактів порушень академічної доброчесності та 

проявів корупції, проаналізувати його результати та доповісти на черговому 

засіданні вченої ради.  

6. Юридичному відділу та відділу кадрів вивчити питання щодо 

введення до штатного розпису посади уповноваженого з питань запобігання 

корупції та розробки проєкту антикорупційної програми університету для 

подальшого винесення на громадське обговорення та схвалення вченою 

радою.  

7. Контроль за виконанням цього рішення вчена рада залишає за собою. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 


