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ЗВІТ 

уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ВСП 

«Новоушицький фаховий коледж ПДУ» 

 

Протягом 2020 року у ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДУ» 

(далі – коледж) у межах компетенції вживались заходи, спрямовані на 

безумовне та чітке виконання норм та вимог Законів України «Про запобігання 

корупції» від 14.10.2014 р. №1700-VI, «Про засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 

14.10.2014 р. №1699-VII та інших нормативно-правових актів 

антикорупційного спрямування. 

На виконання Антикорупційної програми коледжу на 2020 рік, 

затвердженої наказом директора коледжу від 19.10.2020 р. №93-о, та Плану 

заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням у коледжі 

на 2020 рік,  затвердженого наказом директора коледжу від 05.10.2020 р.  

№84-о, проведена робота щодо дотримання вимог антикорупційного 

законодавства в коледжі, зокрема: 

1. На постійній основі проводиться: 

- аналіз особового складу циклових комісій та структурних підрозділів 

коледжу щодо виявлення можливого конфлікту інтересів, перевіряється 

наявність у безпосередньому підпорядкуванні працівників близьких родичів; 

- контроль за додержанням вимог законодавства про запобігання і 

протидії корупції працівниками коледжу; 

- вивчення позитивного досвіду роботи інших навчальних закладів та 

закладів передвищої фахової освіти щодо запобігання і протидії корупції; 

- оновлення інформаційного стенду на антикорупційну тематику в 



коледжі з урахуванням змін в чинному законодавстві України; 

- забезпечення прозорості здійснення державних закупівель товарів, 

робіт та послуг для забезпечення діяльності коледжу у відповідності до вимог 

Закону України «Про здійснення державних закупівель». 

2. Доведено до відома працівників та студентів коледжу, інформацію 

щодо проведення антикорупційної роботи в коледжі через внутрішні накази, 

шляхом оприлюднення їх на офіційному сайті коледжу. 

3. Ознайомлено працівників та студентів коледжу з інформаційним 

повідомленням «Про запобігання і протидію проявам корупції (хабарництва) у 

коледжі» щодо попередження про недопустимість грошових чи інших зборів, 

хабарництва і використання службового положення в корисливих цілях у 

період навчального процесу, проведення заліково-екзаменаційних сесій  

2020-2021 н.р., атестації та вступних випробувань, про персональну 

кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну 

відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, 

пов’язаних з корупцією. 

4. Проведено ідентифікацію корупційних ризиків в коледжі Комісією з 

проведення оцінки корупційних ризиків та сформовано звіт за результатами 

оцінки корупційних ризиків в коледжі. 

5.  Проведено круглий стіл з питань запобігання і протидії корупції, 

приурочений Міжнародному дню боротьби з корупцією, у якому взяли участь 

працівники коледжу; 

Протягом року на офіційному веб-сайті коледжу у рубриці 

«Антикорупційна робота коледжу» постійно оприлюднювалась інформація 

щодо запобігання корупції, в тому числі поповнювались та систематично 

оновлювались антикорупційні матеріали рубрики. 

Забезпечено функціонування механізмів зворотного зв’язку з 

громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень  

шляхом функціонування існуючої постійно діючої електронної поштової 

адреси для повідомлень: stop.korypcia.nkpdatu@gmail.com та скриньки довіри.  

mailto:stop.korypcia.nkpdatu@gmail.com


На постійній засаді вживаються заходи із забезпечення розширення 

знань у сфері антикорупційного законодавства, формування громадської думки 

серед студентів, співробітників щодо неприйнятності та осуду корупційних 

діянь. 

У коледжі ведеться постійний контроль за збереженням державного 

майна, проводиться його інвентаризація з метою запобігання фінансовим 

правопорушення, постійно проводиться аналіз фінансової звітності для 

своєчасного виявлення та усунення можливих недоліків. 

З метою запобігання та можливим проявам корупції, фінансовим 

правопорушенням та іншим зловживанням у коледжі здійснюється постійний 

контроль за використанням бюджетних коштів, збереження майна шляхом 

здійснення прозорої процедури закупівель товарів, робіт і послуг. 

За звітний період не виявлено фактів, що можуть свідчити про вчинення 

корупційних правопорушень працівниками коледжу; відсутні відкриті 

кримінальні провадження щодо фактів корупції та посадових злочинів 

педагогічних працівників, здобувачів фахової передвищої освіти та інших 

категорій працівників коледжу. 

 

 

Уповноважена особа з питань  

запобігання та виявлення корупції       В.В. Савчук 


