
КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
НАКАЗ 

10.02.2017 Кобеляки №49 

Про стан виконання плану заходів 
відділу освіти райдержадміністрації 
щодо запобігання корупції за 2016 рік 
та завдання на 2017 рік 

Відділ освіти райдержадміністрації та структурні одиниці у своїй 
антикорупційній роботі керуються законами України „Про запобігання 
корупції", "Про засади державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки" розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 22 січня 2016 року №15 „Про районний план заходів 
щодо запобігання корупції на 2016 рік", іншими нормативно-правовими актами 
антикорупційного характеру. 

За 2016 рік питання стану роботи щодо попередження та профілактики 
проявів корупції серед державних службовців та посадових осіб розглядалися 
на 1 засіданні колегії відділу освіти, 3 нарадах керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів, 1 нараді у начальника відділу освіти. 

За 2016 рік до адміністративної відповідальності за порушення 
антикорупційного законодавства державні службовці відділу освіти на 
притягувалися. 

Зважаючи на вище викладене, відповідно до законів України "Про 
запобігання корупції", "Про засади державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки" та з метою створення 
дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції: 

Н А К А З У Ю : 

1. Затвердити план заходів щодо запобігання корупції на 2017 рік 
(додається). 

2. Структурним одиницям відділу освіти райдержадміністрації 
спрямувати свої зусилля на усунення недоліків та вжити заходів, які 
сприятимуть практичному виконанню вимог Закону України „Про запобігання 
корупції"; зосередити увагу на чіткому дотриманні і безумовному виконанні 
планів антикорупційних навчань та підвищенні їхньої якості і дієвості, пошуку 
нових шляхів співпраці та координації і веденні антикорупційної роботи. 



3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного 
спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації Масич Н. 

Начальник відділу освіти / Н.КОВАЛЬ 
райдержадміністрації 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти 
Кобеляцької районної 
державної адміністрації 
10.02.2017 №49 

План 
заходів щодо запобігання корупції на 2017 рік 

№ 
п/п 

Зміст заходу Обґрунтування 
необхідності 

здійснення заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 4 5 
І.Організаційні заходи 

1.1 Забезпечити реалізацію 
(у межах повноважень) 
Закону України «Про 
засади державної анти-
корупційної політики в 
Україні (Антикорупцій-
ної політики) на 2014-
2017 роки» 

Закон України «Про 
засади державної 
анти-корупціиної 
політики в Україні 
(Антикорупційної 
політики) на 2014-
2017 роки» (Далі 
антикоруп-ційна 
стратегія на 2014-
2017 роки») 

до 05 
липня 
2017 
року, 
до 05 
січня 
2018 
року 

Відділ ОСВІТИ, 
дошкільні, 
загальноосвітн 
і та 
позашкільні 
навчальні 
заклади 
району 

1.2 Розробити та затвердити 
внутрішні плани заходів 
щодо попередження ко-
рупції на 2017 рік з ура-
хуванням змін в антико-
рупційному законо-
давстві та місцевих умов 
і особливостей 

Антикорупційній-на 
стратегія на 2014-
2017 роки 

До 10 
лютого 

2017 
року 

Відділ освіти, 
дошкільні, 
загальноосвітн 
і та 
позашкільні 
навчальні 
заклади 
району 

1.3 Систематично заслухо-
вувати керівників струк-
турних підрозділів на 
засіданнях колегій, ви-
робничих нарадах щодо 
комплексного виконан-
ня антикорупційного 
законодавства, визначати 
відповідальним за веден-
ня цієї роботи конкретні 
завдання і строки усу-
нення недоліків 

Антикорупційна 
стратегія на 2014-
2017 роки) 

Про-
тягом 
року 

Відділ освіти, 
дошкільні, 
загальноосвітн 
і та 
позашкільні 
навчальні 
заклади 
району 

1.4 Надавати районній дер-
жавній адміністрації ін-
формацію про увесь 
ком-плекс проведеної 
антико-рупційної роботи 
у відпо-відності 3 
рекомендаціями 
міжнародної антикоруп-
ційної організації 
GRECO 

Доручення Кабі-нету 
Міністрів України 
від 4 грудня 
2007 року 
№41915/5/1-07 

Щомі-
сячно до 
05 числа 
наступ-
ного за 
звітним 
місяця 

Відділ освіти 

1.5 Проводити роботу для 
забезпечення зменшення 
кількості безпосередніх 

Антикорупційна 
стратегія на 2014-
2Ш 7 роки 

Про-
тягом 
року 

Відділ освіти 



контактів громадян і 
представників юридич-
них осіб з держслужб-
бовцями, зокрема, шля-
хом застосування систе-
ми документообігу та 
електронного цифрового 
підпису 

1.6 Сприяти престижності 
статусу державного 
службовця, приймаючи 
на службу та просува-
ючи по службі 
працівників винятково за 
критеріями професіона-
лізму, компетентності, 
наявності управлінсько-
го досвіду, удосконалю-; 
вати механізм відбору і 
призначення службовців 

Антикорупційна 
стратегія на 2014-
2017 роки" 

Про-
тягом 
року 

Відділ освіти 

1.7 Надавати районній 
державній адміністрації 
інформацію про 
виконання регіональної 
програми в частині, що 
стосується 
райдержадміністрації 

Антикорупційна 
стратегія на 2014-
2017 роки" 

Щоквар-
тально до 
05 числа 
наступно 
го за 
звітним 
місяцем 

Відділ освіти 

11. Превентивні антикорупційні заходи 
2.1 Удосконалювати існуючі 

та працювати над ство-
ренням нових додатко-
вих внутрішніх механіз-
мів контролю, що сприя-
тимуть запобіганню та 
виявленню корупційних 
правопорушень 

Антикорупційна 
стратегія на 2014-
2017 роки. 

Про-
тягом 
року 

Відділ ОСВІТИ 

2.2 Забезпечувати постійний 
доступ громадськості до 
наявної в органах вико-
навчої влади інформації 
щодо організації та 
практичною виконання 
антикорупційних заходів 

Антикорупційна 
стратегія на 2014-
2017 роки. 

Про-
тягом 
року 

Відділ освіти 

III. Здійснення контролю за цільовим використанням 
бюджетних коштів та державного майна 

3.1 Розглядати на колегіях і 
службових нарадах пи-
тання щодо поперед-
ження правопорушень і 
зловживань у бюджетній 
сфері. За результатами 
розгляду визначати 
конкретні заходи і дору-
чення, які будуть спря-
мовані на усунення недо-
ліків 

Указ Президента 
України від 25 
грудня 2001 року 
№1251/2001 „Про 
зміцнення фінан-
сової дисципліни та 
запобігання 
правопорушен-ням у 
бюджетній сфері" 

Про-
тягом 
року 

Відділ ОСВІТИ 

3.2 Посилити контроль за 
цільовим використанням 
бюджетних коштів, 
дотриманням процедури 

Указ Президента 
України від 16 
листопада 2000 року 
№ 1242/2000 „Про 

Про-
тягом 
року 

Відділ освіти 



державних закупівель, 
законодавства з 
фінансових питань у 
підвідомчих установах 

додаткові заходи 
щодо посилення 
боротьби 3 
корупцією, іншими 
протиправними 
діями в соціально-
економічній сфері та 
забезпечення 
економного витра-
чання державних 
коштів" 

3.3 Проводити внутрішній 
контроль за цільовим 
використанням бюджет-
них коштів, дотриман-
ням процедури держав-
них закупівель, зако-
нодавства з фінансових 
питань у підвідомчих 
структурах 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 11 жовтня 2016 
р.№ 710 „Про ефек-
тивне використання 
державних коштів" 

Про-
тягом 
року 

Відділ освіти 

ІУ.Підвищення рівня правової освіти з питань попередження 
та профілактики корупційних проявів 

4.1 Формувати у державних 
службовців усвідомлен-
ня важливості і відпо-
відальності державної 
служби, роз'яснювати їм 
правову відповідаль-
ність за корупційні пра-
вопорушення, інфор-
мувати про основні 
положення українського 
і міжнародного законо-
давства щодо протидії 
корупції 

Антикорупційна 
стратегія на 
2014-2017 роки 

Про-
тягом 
року 

Відділ освіти 

4.2 Організувати в загально-
освітніх навчальних 
закладах району різно-
планові заходи право-
виховного характеру з 
метою негативного 
ставлення молоді до 
корупційних проявів 

Антикорупційна 
стратегія на 
2014-2017 роки 

Про-
тягом 
року 

Відділ освіти 

Головний спеціаліст відділу освіти 
райдержадміністрації 

'З/ібСи—Н.І.Масич 


