
Вищий комунальний навчальний заклад 

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" 

Житомирської обласної ради 

 

 

 

НАКАЗ 

 

2 квітня 2019 року                                                                                №85  

 

Про профілактику та запобігання 

проявів корупції, протидію хабарництву  

та зловживанню у ВНЗ „Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я. Франка” 

Житомирської обласної ради 

під час вступної кампанії  у 2019 році  

 

На виконання Законів України «Про запобігання корупції» від 31.08.2018 № 

1700-VII та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення» від 01.05.2016 року № 3207-VI та інших 

нормативно-правових актів антикорупційного спрямування з метою запобігання і протидії 

корупції у ВКНЗ „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка” під час 

вступної кампанії 2019 року необхідно ухвалити антикорупційні дії. 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організовувати проведення тематичних засідань із питань 

роз'яснення працівникам коледжу норм антикорупційного законодавства.  

Постійно.                                                            Мороз В.М. 

 

2. Діяльність щодо запобігання і протидії корупції базувати на 

принципах: верховенства права; законності; відкритості та прозорості 

діяльності; пріоритетності запобіжних заходів; невідворотності 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. 

Постійно.                                                             Мороз В.М. 

 

3. Не допускати порушення встановлених законом обмежень щодо 

використання службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей 

щодо одержання неправомірної вигоди чи прийняття пропозиції такої вигоди 

для себе чи інших осіб. 

Постійно.                                                              Мороз В.М. 

 

4. Уживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів 

під час надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням серед 

працівників коледжу, членів приймальної комісії. 

Постійно.                                                     Мороз В.М., Самійлик А.С. 



 

5. Уживати заходів щодо недопущення хабарництва, поборів, 

зловживання службовим становищем серед  педагогічних працівників 

коледжу під час вступної кампанії 2019 року.  

Постійно.                                                      Адміністрація.                                                                                                   

 

6. Не  допускати  незаконного збирання коштів працівниками 

навчального  закладу. Фінансові операції у кожному випадку проводити 

виключно  в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

Постійно.                                            Адміністрація, головний бухгалтер. 

 

7. Не спонукати  вступників та їх батьків  до надання обов’язкової 

спонсорської допомоги. Благодійні  внески відповідно до рішення 

батьківського комітету приймати лише на добровільних засадах із 

обов’язковим  документальним оформленням. 

Постійно.                                           Адміністрація, головний бухгалтер. 

 

8. З метою забезпечення доступності та безоплатності освіти в 

педколеджі проводити звітування перед батьківською та педагогічною  

громадськістю про використання благодійних та спонсорських  коштів. 

Щороку.                                              Мороз В.М., Селюченко О.О. 

9. На засіданнях приймальної, апеляційної, відбіркової комісій 

розглядати питання запобігання правопорушень, посадових зловживань, 

хабарництва, корупції. 

У разі потреби.                                                 В.М.Мороз 

 

10.  Забезпечити об'єктивність, відкритість, демократичність, 

прозорість під час проведення вступних випробувань та при зарахуванні 

абітурієнтів. Списки осіб, рекомендованих до зарахування, роздруковувати в 

Єдиній державній електронній базі з питань освіти.  

Постійно.                                            Голова приймальної комісії,   

                                                            адміністратор ЄДЕБО 

 11. Залучати до роботи приймальної комісії, розгляду апеляцій, 

зарахування абітурієнтів провідних педагогічних працівників системи 

загальної середньої освіти регіону, представників громадськості міста та 

студентського самоврядування. 

Постійно.                                                                           Мороз В.М. 

 

           12. Унеможливити випадки проявів корупції та хабарництва на етапі 

прийому вступних іспитів.   

Період вступної кампанії.                            В.М.Мороз,  Сушицька О.Л. 

 

13. Не допустити випадків порушення вимог чинного законодавства 



щодо надання послуг у сфері освіти на етапі  проведення вступних 

випробувань та зарахування абітурієнтів. 

Період вступної кампанії.                           В.М.Мороз,  Селюченко О.О. 

 

 14. Із метою подальшого посилення роботи щодо профілактики та 

запобігання проявів хабарництва, інших негативних явищ організувати 

проведення із залученням працівників правоохоронних органів 

роз'яснювальної роботи серед членів приймальної, апеляційної, відбіркової 

комісій щодо відповідальності згідно з чинним законодавством за 

протиправні дії, пов'язані з корупцією, хабарництвом та зловживанням 

посадовим становищем.    

       Період вступної кампанії.                                                 В.М.Мороз 

 

15. Вести журнал реєстрації скарг та пропозицій, що надійшли до 

"Скриньки довіри". 

Постійно.                                                             Демченко А.М.  

 

16. Не допустити відмінностей форми та змісту  договору на підготовку 

фахівців від Типового договору, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 19 серпня 2015р. №634. 

Постійно.                                          Адміністрація, головний бухгалтер. 

 

17. Не допускати порушення встановлених законом обмежень щодо 

незаконного розголошення або використання в інший спосіб у своїх інтересах 

інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень. 

Період вступної кампанії.                     Члени приймальної комісії,  

                                                                            голови предметних  

                                                                            екзаменаційних  комісій 

18. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

           

   Директор    В.М.Мороз 


