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1. Загальні положення
1.1. Постійна комісія з академічної доброчесності, правових питань діяльності та
регламенту (далі – Комісія) Вченої ради Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича є інститутом публічного права. Вона зобов’язана діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України,
підзаконними актами держави, які встановлюють основні правові, організаційні, фінансові
засади функціонування системи вищої освіти, Статутом Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича, Положенням про Вчену раду Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича, Регламентом Вченої ради
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Положенням про цю
Комісію, загальновизнаними європейськими принципами академічної доброчесності та
загальнолюдськими цінностями.
1.2. Предметом діяльності Комісії є моніторинг:
впровадження Вченою радою і ректором Університету у повсякденну практику
університетського життя основоположних загальнолюдських цінностей, загальновизнаних
правил академічної доброчесності, морально-етичних і регламентних норм;
дотримання Вченою радою Університету та ректором Університету Конституції та
законів України, підзаконних актів держави, які встановлюють правові, організаційні,
фінансові засади функціонування системи вищої освіти, Статуту Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича та власних рішень;
дотримання власного регламенту Вченою радою Університету у здійсненні нею
передбачених законодавством України, Статутом Університету та Положенням про Вчену
раду Університету функцій.
1.3. Юридичною підставою моніторингу Комісією дотримання ректором
Університету загальновизнаних правил академічної доброчесності і законодавства України є
надане Законом України «Про вищу освіту» Вченій раді Університету право вносити
подання про відкликання керівника закладу вищої освіти з підстав, передбачених
законодавством, статутом закладу вищої освіти, його контрактом з МОН України.
1.4. До компетенції Комісії належать: виконання рішень Вченої ради Університету,
адресованих безпосередньо Комісії; виконання доручень голови та заступника голови Вченої
ради Університету Комісії; розгляд питань, віднесених до компетенції Комісії, з власної
ініціативи; розгляд письмових заяв членів Вченої ради – не членів Комісії, а також будь-кого
з інших осіб, що належать на постійній основі до університетської спільноти, адресованих
Комісії; виконання інших функцій, покладених на постійні Комісії Регламентом Вченої ради
Університету.
1.5. Основоположними засадами діяльності комісії є:
 людиноцентризм;
 верховенство права;
 інституційне відокремлення функцій контролю (моніторингу) від функцій
забезпечення діяльності Університету;
 гуманізм;
 демократизм;
 формування усвідомленої потреби в усіх членів університетської спільноти
дотримання Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
 формування в усіх членів університетської спільноти поваги до прав і свобод
людини, нетерпимості до приниження людської честі та гідності, фізичного та
психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 формування в усіх членів університетської спільноти громадянської культури,
культури демократії, культури академічної доброчесності, правової культури та
антикорупційної культури
1.6. Основними формами діяльності Комісії є: проведення періодичних засідань;
проведення тематичних слухань; підготовка аналітичних оглядів; вироблення
концептуальних пропозицій Вченій раді Університету щодо прогнозування критичних
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ситуацій у предметній сфері компетенцій Комісії та заходів, спрямованих на їх запобігання;
моніторинг громадської думки членів університетської спільноти з питань, віднесених до
предмету компетенції Комісії; підготовка письмових запитів на одержання відповідно до
Закону України «Про доступ до публічної інформації» необхідної для виконання Комісією
своїх повноважень публічної інформації.
2. Права Комісії
2.1. Запрошувати на свої засідання голову Вченої ради Університету та його
заступника, ректора Університету та будь-кого з інших посадових осіб для участі у
підготовці відповідних питань.
2.2. Безперешкодно користуватися з метою підготовки питань, що є предметом
діяльності Комісії, будь-якими документами, що належать Університету та його підрозділам.
2.3. Безперешкодно користуватися актами усіх зовнішніх перевірок діяльності
Університету в цілому та його структурних підрозділів зокрема без будь-якого обмеження
доступу до них за терміном давності.
2.4. Вимагати на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
законодавством України, Статутом Університету та Регламентом Вченої ради Університету,
належного оприлюднення актів, що стосуються життєдіяльності Університету і містять
публічну інформацію, включно з актами усіх зовнішніх перевірок діяльності Університету,
відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість
використання публічних коштів».
2.5. Одержувати публічну інформацію від розпорядників цієї інформації у
відповідності із Законом України «Про доступ до публічної інформації».
3. Повноваження Комісії
3.1. Повноваження Комісії у сфері академічної доброчесності та моніторингу
діяльності Вченої ради Університету і ректора Університету по формуванню культури
академічної доброчесності.
3.1.1. Вироблення політики Вченої ради Університету та стандартів Університету у
сфері академічної доброчесності, формування культури академічної доброчесності як однієї
з основоположних цінностей, притаманних європейській передусім та світовій в цілому
університетській культурі.
3.1.2. Вивчення стану дотримання цінностей академічної доброчесності у
структурних підрозділах Університету та інформування Вченої ради Університету, всієї
університетської спільноти про його результати.
3.1.3. Пропаганда в Університеті знань про академічну доброчесність та досвіду
інших закладів вищої освіти у даній сфері суспільних відносин.
3.1.4. Створення та підтримка відкритого реєстру недоброчесних вчинків осіб, що
належать до університетської еліти: ректора, проректорів, деканів та директорів інститутів,
завідувачів кафедрами, інших членів Вченої ради Університету та керівників структурних
підрозділів, докторів наук, професорів, доцентів, асистентів, науковців та здобувачів вищої
освіти.
3.1.5. Започаткування університетських традицій академічної доброчесності.
3.1.6. Моніторинг за:
 впровадженням у практику життєдіяльності Університету Вченою радою та
ректором Університету академічної доброчесності як ціннісної константи
для кожного члена університетської спільноти;
 підтримкою вищезазначеними суб’єктами виняткового статусу академічної
доброчесності як морально-етичного і світоглядного ядра кожного члена
університетської спільноти, як норми їх суспільної поведінки;
 формуванням Вченою радою та ректором Університету культури академічної
доброчесності та нетерпимості до її антиподів.
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3.1.7. Моніторинг за дотриманням Вченою радою та ректором Університету «Правил
академічної доброчесності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича», схвалених Вченою радою Університету.
3.2. Повноваження Комісії у сфері правових питань діяльності Університету.
3.2.1. Моніторинг за дотриманням Вченою радою та ректором Університету, іншими
суб’єктами, що беруть участь у забезпеченні життєдіяльності Університету, Конституції
України, Законів України та підзаконних актів, якими встановлюються правові,
організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, Статуту Університету
та власних рішень.
3.2.2. Моніторинг за своєчасним та повним оприлюдненням Вченою радою, ректором,
бухгалтерією Університету усієї публічної інформації відповідно до вимог Законів України
«Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів»
(вимога Закону України «Про освіту», ст. 68, ч.1).
Формат оприлюднення такої інформації передбачений частиною 4 статті 3 Закону
України «Про відкритість використання публічних коштів»: «у спосіб, що забезпечує
вільний безоплатний доступ до неї, можливість анонімного перегляду, копіювання та
роздрукування інформації» та «у вигляді наборів даних (електронних документів),
організованих у форматі, що дозволяє їх автоматизоване оброблення електронними засобами
(машино зчитування) з метою повторного використання».
3.2.3. Моніторинг за дотриманням Вченою радою та ректором Університету засад
державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності (відповідно до ч.1 ст. 6
Закону України «Про освіту»).
3.2.4. Моніторинг за дотриманням Вченою радою та ректором Університету
антикорупційного законодавства України.
3.2.5. Моніторинг за дотриманням Вченою радою та ректором Університету Закону
України «Про публічні закупівлі».
3.2.6. Моніторинг за дотриманням Вченою радою та ректором Університету
відкритості життєдіяльності Університету (вимога ст. 30 Закону України «Про освіту»).
3.2.7. Моніторинг за дотриманням Вченою радою та ректором Університету
прозорості і публічності прийняття та виконання управлінських рішень (вимога ст. 6 Закону
України «Про освіту»).
3.2.8. Моніторинг та оприлюднення, у разі їх наявності, випадків ігнорування Вченою
радою та ректором Університету прямих вимог законодавства України.
3.3. Повноваження Комісії у сфері дотримання власного регламенту Вченою
радою Університету.
3.3.1. Моніторинг дотримання Вченою радою Університету порядку підготовки і
проведення її засідань, процедури розгляду питань, віднесених до її повноважень, порядку
здійснення контрольних функцій Вченою радою.
3.3.2. Моніторинг відкритості та гласності роботи Вченої ради.
3.3.3. Моніторинг демократичності роботи Вченої ради.
3.3.4. Моніторинг щодо запобігання конфлікту інтересів членів Вченої ради
Університету.
3.3.5. Моніторинг дотримання Вченою радою особливої процедури прийняття рішень
з питань бюджету Університету.
3.3.6. Моніторинг за неухильним дотриманням Вченою радою прийняття рішень з
кадрових питань.
3.3.7. Моніторинг за дотриманням процедури при внесенні змін до регламенту Вченої
ради.
3.3.8. Погодження та розмежування повноважень Комісії з повноваженнями інших
Комісій Вченої ради Університету.

