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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Державний вищий навчальний заклад 
«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Н А К А З
по Горлівському інституту іноземних мов 

№

м. Бахмут

Про зміни до наказу по Г11МДВНЗ ДДПУ від 01.09.2015 №  84

17 лютого 2020

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 
«Питання запобігання та виявлення корупції», наказу Міністерства освіти і науки 
України від 14.10.2013 № 1432 «Про утворення (визначення) підрозділу (оеоби) з 
питань запобігання та виявлення корупції», у зв’язку зі зміною кадрового екладу 
Горлівеького інетитуту іноземних мов Державного вищого навчального закладу 
«Донбаеький державний педагогічний універеитет»,

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу но Г1ІМ ДВНЗ ДДПУ від 01.09.2015 №84 «Про 

визначення відповідальних оеіб з питань запобігання та виявлення корупції» 
у наступній редакції:
«1. Визначити відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення 
корупції в Горлівеькому інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» у межах загальної чисельності 
працівників:
1.1. Бєліцька Є. М., директор -  в напрямі адміністративної діяльності;
1.2. Говгаленко Є. Ю., заступник директора з адміністративно- 

гоеподареької роботи -  в напрямі адміністративно-господарської 
діяльності;

1.3. Марченко Т. М., заступник директора з науково-педагогічної та 
навчально-методичної роботи -  в напрямі науково-педагогічної та 
навчально-методичної-роботи;

1.4. Жарикова М. В., декан факультету романо-германеьких мов -  по 
факультету романо-германеьких мов;

1.5. Мараховська В. Г., декан факультету соціальної та мовної комунікації-  
по факультету еоціальноїта мовної комунікації;

1.6. Ковалішина О. О., начальник відділу кадрів -  по відділу кадрів;
■■ 1.7. Світлакова 1. В., в.о. головного бухгалтера -  по бухгалтерській та

економічній елужбі;
1.8. Ріпак Т.А., заступник головного бухгалтера з економічний питань -  по 

планово-фінансовому відділу;



1.9. Горбатов В.М., начальник відділу матеріально-технічного забезпечення
-  по відділу матеріально-технічного забезпечення;

1.10. Зоз О. А., керівник навчально-наукового центру сучасних технологій
формування професійної компетенції -  по навчально-науковому 
центру сучасних технологій формування професійної компетенції; 

Ковальська Н.В., керівник навчально-методичного відділу -  по 
навчально-методичному відділу;

Сирватка О.С., завідувач відділу з організації виховної роботи 
студентів -  по відділу з організації виховної роботи студентів;

1.13. Ткаченко Л.В., завідувач відділу наукової роботи студентів -  по
відділу з наукової роботи студентів;

1.14. Васьковський С. П., начальник відділу правової та профорієнтаційної 
роботи -  по відділу правової та профорієнтаційної роботи та напряму 
надання методичної та консультаційної допомоги з питань 
дотримання вимог антикорупційного законодавства.»

1. 11.

1.12.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Є. М. Бєліцька

Підготовлено:
заступник директора з науково-педагогічної 
та навчально-методичної роботи /  Т. М. Марченко


