
Відокремлений структурний підрозділ 
«Новоушицький фаховий коледж 

Подільського державного аграрно-технічного університету»

Н А К А З

05 жовтня 2020 року смт. Нова Ушиця № 84-о

Про затвердження Плану заходів щодо 
запобігання і протидії корупційним 
правопорушенням у ВСП «Новоушицький 
фаховий коледж ПДАТУ»

З метою запобігання і протидії корупційним правопорушенням у ВСП 
«Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного 
університету» (далі - ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ»), 
забезпечення виконання вимог законодавства України та реалізації Стратегії 
розвитку Національного агентства з питань запобігання корупції на 2017-2020 
роки, планів з її реалізації, затверджених рішенням Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 22 червня 2017 року №234 та Антикорупційної 
програми ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ»,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону 

України «Про запобігання корупції» на 2020 рік (далі - План заходів), що 
додається.

2. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції ВСП 
«Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ» Савчук В.В. розмістити План заходів 
на 2020 рік на офіційному веб-сайті коледжу.

3. Головам циклових комісій, керівникам структурних підрозділів ВСП 
«Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ» забезпечити виконання Плану 
заходів.

4. Покласти персональну відповідальність за своєчасне та якісне 
виконання Плану заходів на всіх співробітників ВСП «Новоушицький фаховий 
коледж ПДАТУ», зокрема на відповідальних осіб із питань запобігання та 
виявлення корупції.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор М.В. Івасик





М.В. Івасик
від 05.10.2020 р.

заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України 
«Про запобігання корупції» 

на 2020 рік

№
п/п Заходи Відповідальні Терміни

проведення

1

Забезпечити безумовне виконання 
та дотримання законів України 
«Про запобігання корупції», «Про 
Національне антикорупційне бюро 
України», Стратегії розвитку 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції на 2017-2020 
роки та планів її реалізації, 
затверджених рішенням 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 22 червня 
2017 року №234 та інших 
нормативно-правових актів 
антикорупційного спрямування.

Директор, 
заступники 
директора, 
керівники 

структурних 
підрозділів, 
голови ЦК, 

уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

виявлення 
корупції

Постійно

2

Здійснювати контроль за 
додержанням вимог законодавства 
про запобігання і протидії 
корупції. Посилити роботу 
спрямовану на попередження 
хабарництва, запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, 
звернувши увагу на роз’яснення 
вимог актів законодавтсва з питань 
запобігання і протидії корупції.

Керівники 
структурних 
підрозділів, 
голови ЦК, 

юрисконсульт, 
уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

виявлення 
корупції

Постійно

3 Вивчення позитивного досвіду 
роботи інших навчальних закладів 
та закладів передвищої фахової 
освіти щодо запобігання і протидії 
корупції та розроблення заходів 
щодо його впровадження.

Керівники 
структурних 
підрозділів, 
голови ЦК, 

юрисконсульт, 
уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

виявлення

Постійно



корупції

4

При прийомі на роботу 
ознайомлювати з 
Антикорупційною програмою 
ВСП «Новоушицький фаховий 
коледж ПДАТУ», інформувати 
працівників про необхідність 
неухильного дотримання 
антикорупційного законодавства 
України та недопустимість 
вчинення діянь корупційного 
характеру.

Відділ кадрів Систематично

5

Забезпечити прозорість здійснення 
державних закупівель. Розміщення 
в засобах масової інформації та на 
офіційних веб-сайтах, 
передбаченої нормативними 
актами інформації з питань 
здійснення державних закупівель.

Секретар 
тендерної комісії

Постійно 
(згідно діючого 
законодавства 
при здійсненні 

державних 
закупівель)

6

Опрацювання законопроектів, 
пов’язаних з питанням боротьби з 
корупцією та внесення пропозицій 
і зауважень до Антикорупційної 
програми ВСП «Новоушицький 
фаховий коледж ПДАТУ».

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

виявлення 
корупції, 

юрисконсульт

При
надходженні

7
Провести ідентифікацію 
корупційних ризиків в коледжі.

Комісія 3 оцінки 
корупційних 

ризиків
Протягом року

8

Виявлення та усунення причин і 
умов, що сприяють вчиненню 
корупційних діянь та інших 
правопорушень, пов’язаних із 
корупцією, розгляд на Педагогічній 
раді коледжу, зборах трудового 
колективу про стан дотримання 
працівниками антикорупційного 
законодавства з метою 
забезпечення відкритості та 
прозорості в роботі коледжу.

Директор, 
заступники 
директора, 
керівники 

структурних 
підрозділів, 
голови ЦК, 

уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

виявлення 
корупції

Щоквартально

9 Розмістити на інформаційних 
стендах коледжу інформацію щодо 
можливості повідомлення 
керівництва про будь-які прояви

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

виявлення

Один раз на 
семестр



щодо можливості повідомлення 
керівництва про будь-які прояви 
корупції серед працівників 
коледжу.

запобігання та 
виявлення 
корупції

10

Провести роз’яснювальну роботу 
серед студентів, викладацького та 
навчально-допоміжного 
персоналу щодо персональної 
кримінальної, адміністративної, 
цивільно-правової та 
дисциплінарної відповідальності 
за вчинення корупційних 
правопорушень та 
правопорушень, пов’язаних з 
корупцією.

Керівники 
структурних 
підрозділів, 
голови ЦК> 

куратори груп, 
уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

виявлення 
корупції

Один раз на 
семестр

11

Забезпечити доведення до відома 
співробітників та осіб, які 
навчаються в коледжі, інформацію 
щодо змін в антикорупційному 
законодавстві через внутрішні 
накази коледжу.

Керівники 
структурних 
підрозділів, 
голови ЦК, 

куратори груп, 
уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

виявлення 
корупції

Постійно

12

Відповідно до вимог 
законодавства, забезпечити 
своєчасне реагування на 
повідомлення про порушення 
вимог антикорупційного 
законодавства, передачу 
необхідних матеріалів, в 
установленому законом порядку, 
спеціально уповноваженим 
суб’єктам у сфері протидії 
корупції, притягнення винних до 
дисциплінарної відповідальності.

Директор, 
заступники 
директора, 
керівники 

структурних 
підрозділів, 
голови ЦК> 

уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

виявлення 
корупції

Систематично

13

Надання інформації 
уповноваженій особі з питань 
запобігання та виявлення корупції 
про осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення.

Керівники 
структурних 
підрозділів, 
голови ЦК  ̂

__________ ______

Негайно при 
виявленні ознак 

корупційного 
правопорушення

Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції В.В. Савчук


