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План 
роботи  з питань запобігання  та виявлення корупції  

на  2018 - 2022 роки 
№ 
з/п 

Назва заходу 
Відповідальні 
за виконання 

Термін 
виконання 

Відмітка про 
виконання 

1. 
Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників  з питань дотримання 
окремих положень Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” та 
інших нормативно-правових актів з даної тематики  

Кремінь М.В. Постійно 
 

2. 

Участь в нарадах, колегіях  з метою вивчення основних положень антикорупційного 
законодавства та обговорення фактів корупційних діянь, наведених в 
оприлюдненому звіті спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної 
політики  

Маїла Л.В. Постійно 

 

3. 
Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах   їх  об’єктивної 
атестації, щорічної оцінки виконання   покладених на них обов’язків, а також вжиття 
заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів 

Кремінь М.В. Постійно 
 

4. 
Не допущення випадків прийняття на службу посадових осіб, які будуть мати у 
прямому підпорядкуванні близьких осіб або будуть прямо підпорядкованими у 
зв’язку з виконанням повноважень близьким особам 

Кремінь М.В. Постійно 
 

5. 
Участь у проведенні службових  перевірок з метою виявлення причин та умов, що 
сприяли вчиненню корупційного  правопорушення або невиконання вимог 
антикорупційного законодавства 

Маїла Л.В. За потребою 
 

6. 
Забезпечення негайного реагування на повідомлення про наявність конфлікту 
інтересів шляхом виконання відповідного службового завдання особисто чи в інший 
спосіб, передбачений законодавством 

Кремінь М.В. За потребою 
 

7. 
Проведення перевірки  організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення 
чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень 

Маїла Л.В. Постійно 
 

8. 
Підготовка та розміщення на офіційному веб-сайті закладу  матеріалів щодо 
реалізації заходів з питань запобігання та протидії корупції  з метою додержання 
принципів прозорості та відкритості у своїй діяльності.  

Легкий М.Т. За потребою 
 

9. 
Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання і виявлення 
корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних 
правопорушень, на офіційному веб-сайті закладу.  

Легкий М.Т. Постійно 
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10. 
Забезпечення виконання положень листа МОНУ від 10.08.2018 р. «Про 
безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти» 

Кремінь М.В. Постійно 
 

11. 
Висвітлення на офіційному веб-сайті закладу інформації про  отримання та 
освоєння благодійних внесків 

Легкий М.Т. Постійно 
 

12. Забезпечення систематичного прийому громадян адміністрацією закладу Адміністрація Постійно  

13. 
Своєчасне надання суб’єктам звернення до НВК «ШТЛ» достовірної інформації та 
роз’яснень відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», 
«Про звернення громадян», «Про засади запобігання і протидії корупції» 

Маїла Л.В. За потребою 
 

14. 
Дотримання положення про порядок звітування керівників закладів загальної 
середньої освіти перед колективом та громадськістю, затвердженого наказом МОН 
України   від 23.03.2005 № 178 

Кремінь М.В. Щорічно 
 

15. 

Здійснення аналізу скарг та звернень громадян, у яких вбачаються порушення з 
корупційними ризиками працівниками НВК «ШТЛ», що надходять від громадян та 
юридичних осіб. Розглядати отримані результати на нарадах при директорі з 
відповідними висновками та рекомендаціями 

Маїла Л.В. За потреби 

 

16. 
Звітування директора та голови батьківського комітету закладу про  роботу за 
поточний навчальний рік 

Кремінь М.В. 
Щорічно 
Травень 

 

17. 
Підготовка проекту Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції на наступний 
рік 

Маїла Л.В. Щорічно 
До грудня 

 

18. 
Звітування про виконання Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у 
поточному році на нараді при директорові  

Маїла Л.В. Щорічно 
Січень 

 

 

 


