
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 

23 березня 2016 року            м. Здолбунів                 № 47 

 

Про затвердження плану заходів 

щодо попередження та профілактики 

 корупційних діянь у відділі освіти та 

 установах освіти району на 2016 рік 

 

      На виконання Закону України «Про засади запобігання і проти дії 

корупції», відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 

року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 роки», на 

виконання розпорядження голови Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 11 березня 2016 року № 115 «Про затвердження плану заходів 

із запобігання і протидії корупції у Здолбунівському районі на 2016-2017 роки» 

та з  метою підвищення запобігання та протидії корупції та інших 

правопорушень в системі освіти, 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів із запобігання та протидії корупції у відділі 

освіти Здолбунівської районної державної адміністрації, структурних 

підрозділів та установ освіти району на 2016-2017 роки, що додається. 

2. Керівникам закладів освіти забезпечити у межах своєї компетенції 

виконання завдань, передбачених Планом заходів. 

3. Відповідальним з питань запобігання та виявлення корупції  по відділу 

освіти інформувати про стан виконання плану заходів уповноважену 

особу з питань запобігання та виявлення корупції в апарат 

райдержадміністрації щорічно до 25 січня, 25 березня, 25 червня і  25 

вересня.  

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

          Начальник відділу                                                     Л.Карпенко 

 



Погоджено:  

 

Юрисконсульт відділу                                                      І.Кухарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

Наказ відділу освіти 

23.03. 2016  №47 

 

 

План заходів 

щодо попередження та профілактики корупційних діянь 

у відділі освіти Здолбунівської районної державної адміністрації,  навчальних 

закладах та установах освіти району на 2016 -2017 роки 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Виконавці 
Термін 

виконання 

1 Продовжити роботу з організації навчання та 

проведення роз'яснювальної роботи серед осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, 

з питань дотримання вимог законів України 

«Про запобігання корупції», «Про державну 

службу» та інших нормативно-правових актів 

антикорупційної спрямованості 

Юрисконсульт відділу освіти 
протягом 

років 

2 Проведення нарад-семінарів, круглих столів з 

метою вивчення основних положень 

антикорупційного законодавства 

Юрисконсульт відділу освіти  
протягом 

років 

3 Забезпечення якісного добору і розстановки 

кадрів на засадах неупередженого відбору, їх 

об’єктивної атестації,  а також вжиття заходів 

щодо запобігання, виявлення та усунення 

конфлікту інтересів 

Начальник відділу освіти 

Відповідальний по  кадрах 

у відділі освіти 

протягом 

років 

4 Вживати заходів щодо виявлення конфлікту 

інтересів та сприяти його усуненню, а також 

виявляти сприятливі для вчинення корупційних 

правопорушень ризики в діяльності державних 

службовців та інших осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави 

Начальник відділу освіти 

Керівники структурних 

підрозділів 

Керівники навчальних 

закладів, установ освіти 

Юрисконсульт відділу освіти 

протягом 

років 

5 Забезпечити своєчасне подання державними 

службовцями відділу освіти та особами, які 

прирівнюються до осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, декларацій про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за поточний рік  у 

відповідні органи 

Начальник відділу освіти 

Відповідальний по  кадрах 

у відділі освіти  

до 1 квітня  

6 Забезпечувати в межах компетенції всебічний 

розгляд звернень громадян, юридичних осіб та 

оперативне вирішення порушених у них 

проблем 

Начальник відділу освіти 

Керівники структурних 

підрозділів 

Керівники навчальних 

закладів 

протягом 

років 

7 Не допускати пряме чи опосередковане 

спонукання у будь-який спосіб підлеглих до 

прийняття рішень, вчинення дій або 

бездіяльності на користь своїх особистих 

Начальник відділу освіти 

Керівники структурних 

підрозділів 

Керівники навчальних 

протягом 

років 



інтересів  або інтересів третіх осіб закладів 

  

8 Надавати навчальним закладам та установам 

освіти методичну допомогу щодо застосування 

антикорупційного законодавства з метою 

запобігання  проявам корупції 

Юрисконсульт відділу освіти 
протягом 

років 

9 Надавати суб’єктам звернення до відділу освіти 

райдержадміністрації своєчасно достовірну, в 

повному обсязі інформацію, яка підлягає 

наданню відповідно до Законів України «Про 

доступ до публічної інформації» та «Про 

засади запобігання і протидії корупції» 

Начальник відділу освіти 

Головний спеціаліст відділу 

  

протягом 

років 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


