
 

 
 

 
 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ  

 

Н А К А З 
 

від  01 лютого 2019 року                                                                  № 24-од 
 
Про затвердження плану заходів відділу освіти 
Підволочиської селищної ради щодо 
запобігання корупції на 2019 рік 
 

Відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою реалізації державної антикорупційної 
політики, створення дієвої системи запобігання проявам корупції 
 
НАКАЗУЮ : 
 

1. Затвердити План заходів відділу освіти Підволочиської селищної ради 
щодо запобігання корупції на 2019 рік (додається).  

2. Керівникам закладів освіти розробити та затвердити заходи щодо 
запобігання корупції у закладі освіти на 2019 рік. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 



 

 

Додаток 

до наказу відділу освіти  
Підволочиської селищної ради 

від 01 лютого 2019 р. № 24-од 

 
ПЛАН  

заходів відділу освіти Підволочиської селищної ради  
щодо запобігання корупції на 2019 рік 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавці 
Термін 

виконання 

1. 
Забезпечення організації та проведення особистого прийому громадян 
начальником відділу освіти, посадовими особами відділу освіти. 

Начальник відділу освіти, посадові 
особи відділу освіти 

постійно 

2. 
Забезпечення участі відповідальних працівників відділу освіти у навчаннях з 
питань запобігання і протидії проявам корупції на службі в органах місцевого 
самоврядування. 

Начальник відділу освіти постійно 

3. 
Забезпечення посадовим особам відділу освіти необхідних умов і гарантій щодо 
їх службової діяльності з метою підвищення особистої незалежності та 
відповідальності. 

Начальник відділу освіти постійно 

4. 
Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого 
конкурсного відбору. 

Начальник відділу освіти, 
керівники закладів освіти 

постійно 

5. 

Згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» забезпечувати 
подання новоприйнятими посадовими особами відомостей щодо працюючих 
близьких осіб в установах і закладах освіти та подальшу регулярну актуалізацію 
такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих посадових осіб. 

Начальник відділу освіти, 
керівники закладів освіти 

постійно 

6. 

Вживати заходів щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів, виявлення 
конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, а також виявляти сприятливі для 
вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб 
установ та закладів освіти. 

Начальник відділу освіти, 
керівники закладів освіти 

постійно 

7. 
Аналізувати скарги та звернення громадян, що надходять від громадян та 
юридичних осіб, в яких вбачаються порушення з корупційними ризиками, 

Начальник відділу освіти, 
керівники закладів освіти, 

постійно 



 

 
 

допущені працівниками виконавчого працівниками установ та закладів освіти. уповноважені особи з питань 
запобігання та виявлення корупції 

8. 

Забезпечення своєчасного подання посадовими особами відділу освіти 
Підволочиської селищної ради шляхом заповнення на офіційному веб-сайті 
Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 
2018 рік за формою, що визначається Національним агентством. 

Начальник відділу освіти, 
уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 
до 01.04.2018р. 

9. 

Подання посадовими особами відділу освіти Підволочиської селищної ради 
письмового повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у встановленому 
Національним агентством з питань запобігання корупції порядку (у разі 
отримання ними доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 
мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року). 

Посадові особи відділу освіти 
Підволочиської селищної ради 

протягом року 

10. 

Подання посадовими особами відділу освіти Підволочиської селищної ради 
письмового повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-
нерезидента у встановленому Національним агентством з питань запобігання 
корупції порядку (у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сімї 
валютного рахунка в установі банку-нерезидента). 

Посадові особи відділу освіти 
Підволочиської селищної ради 

постійно 

11. 

Подання посадовими особами відділу освіти Підволочиської селищної ради, які 
припиняють діяльність, пов’язану виконанням функцій місцевого 
самоврядування, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного 
агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування за період, не 
охоплений раніше поданими деклараціями. 

Посадові особи відділу освіти 
Підволочиської селищної ради 

при звільненні 
особи із 

займаної посади 

12. 

Здійснення перевірки факту подання декларацій посадовими особами відділу 
освіти Підволочиської селищної ради та повідомлення Національного агентства 
з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання 
таких декларацій у встановленому порядку. 

Начальник відділу освіти, 
уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 
постійно 

13. 
Ознайомлення посадових осіб установ та закладів освіти з нормами діючого 
антикорупційного законодавства. 

Уповноважені особи з питань 
запобігання та виявлення корупції 
у відділі освіти та закладах освіти 

постійно 

14. 

Надання суб’єктам звернення до відділу освіти Підволочиської селищної ради 
своєчасно, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню 
відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про 
звернення громадян». 

Начальник відділу освіти, посадові 
особи відділу освіти 

постійно 



 

 
 

15. 

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного 
правопорушення або невиконання вимог закону України «Про запобігання 
корупції», за наявності відповідних підстав організовувати проведення 
службових розслідувань (перевірок) у порядку, визначеному чинним 
законодавством України. 

Начальник відділу освіти, 
уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 
постійно 

16. 

Повідомлення у письмовій формі начальника відділу освіти (або особу, яка 
виконує обов’язки начальника відділу освіти) та спеціально уповноваженим 
суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про 
вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими 
особами установ та закладів освіти. 

Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції, 

керівники закладів освіти 

у випадку 
виявлення 
порушень 

17. 

Надавати уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції у 
відділі освіти Підволочиської селищної ради інформацію про посадових осіб 
установ та закладів освіти, яких було притягнуто до відповідальності за 
вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з 
корупцією. 

Керівники закладів освіти, 
уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення корупції 
у закладах освіти 

постійно 

18. 
Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення з прийнятими відділом 
освіти Підволочиської селищної ради нормативними актами. 

Начальник відділу освіти, 
керівники закладів освіти 

постійно 

 
 
 
Головний спеціаліст відділу освіти        Руслан БЕНЬ 


