
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

Про забезпечення реалізації Плану заходів 
Антикорупційної програми на 2020рік

Відповідно до Закону України „Про запобігання корупції”, наказу 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 27.02.2020 року № 52 
„Про затвердження Плану заходів департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації з реалізації Антикорупційної програми Закарпатської 
облдержадміністрації”

НАКАЗУЮ:
1. Керівникам структурних підрозділів інституту забезпечити неухильне 

дотримання вимог Закону України „Про запобігання корупції”.
2. Призначити Волошин Тетяну Володимирівну, юрисконсульта відділу 

кадрової, юридичної та організаційної роботи відповідальною особою з питань 
запобігання та дотримання вимог антикорупційного законодавства в 
Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти.

3. Відповідальній особі Волошин Т.В. забезпечити:
проведення роз’яснювальної роботи серед працівників інституту норм 

антикорупційного законодавства України та уникнення їх порушення;
проведення лекцій на курсах підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників області з метою підвищення їх рівня антикорупційних знань;
подання посадовими особами (директор, заступники директора) Е-декларацій 

до 1 квітня 2020 року;
інформування департаменту освіти і науки облдержадміністрації про хід 

виконання Плану заходів з реалізації Антикорупційної програми на 2020 рік 
щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітнім періодом 2020 року та 1 січня

від (2*? СУЗ м. Ужгород

Директор інституту

2021 року.
3. Контроль за е

Я. СИВОХОП
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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

від^# лютого 2020 року м. Ужгород № -££■

Про затвердження Плану заходів 
департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації з реалізації 
Антикорупційної програми 
Закарпатської облдержадміністрації 
на 2020 рік

Відповідно до Закону України „Про запобігання корупції”, розпорядження 
голови обласної державної адміністрації 24.02.2020 № 111 „Про Антикорупційну 
програму Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020 рік”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації з реалізації Антикорупційної програми Закарпатської 
облдержадміністрації на 2020 рік (додається).

2. Керівникам місцевих органів управління освітою, закладів освіти:
2.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України „Про 

запобігання корупції”.
2.2. З метою підвищення рівня правової свідомості учнів, формування у них 

антикорупційної свідомості та правші антикорупційної поведінки сприяти 
запровадженню в закладах освіти вивчення питань, пов’язаних з корупцією, її 
небезпекою та відповідальністю за вчинення корупційних правовопорушень.

3. Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти 
(Сивохоп Я.М.) під час проведення курсів підвищення кваліфікації забезпечити 
проведення лекцій з підвищення рівня антикорупційних знань педагогічних 
працівників.

4. Про виконання заходів інформувати департамент освіти і науки 
облдержадміністрації щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним 
періодом, 2020 року та 5 січня 2021 року.

5. Контроль за віпШШйям цього наказу залишаю за собою.

Ганна СОПКОВА
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Наказ департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації
^ о л т ю  №

ПЛАН ЗАХОДІВ 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

з реалізації Антикорупційної програми Закарпатської 
облдержадміністрації на 2020 рік

\ м

№
з/п

Найменування заходу Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

1. Проведення роз’яснювальної роботи серед 
посадових осіб з питань дотримання вимог 
Закону України „Про запобігання корупції’

Постійно Славик О.І., заступник 
начальника управління 

-  начальник відділу
2. Участь, у межах повноважень, у реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні

1

Протягом 
2020 року

Йрацівники 
департаменту освіти і 

науки 
облдержадміністрації, 
керівники місцевих 
органів управління 
освітою, керівники 

закладів освіти
3. Забезпечення ефективного застосування 

законодавства щодо врегулювання конфлікту 
інтересів, у зв’язку з чим: 
проведення інформаційної кампанії з метою 
ознайомлення з новим законодавством про 
конфлікт інтересів

Протягом 
2020 року

Славик О.І., заступник 
начальника управління 

-  начальник відділу

4. Забезпечення проведення моніторингу 
дотримання закладами освіти обласного 
підпорядкування законодавства щодо 
конфлікту інтересів, зокрема роботи близьких 
осіб

Протягом 
2020 року

Славик О.І., заступник 
начальника управління 

-  начальник відділу

5. Проведення інформаційних кампаній з метою 
роз’яснення інституту конфлікту інтересів та 
пов’язаних з ним наслідків для осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави 
та прирівняних до них осіб

Протягом 
2020 року

Славик О.І., заступник 
начальника управління 

-  начальник відділу

6. Забезпечення подання державними 
службовцями департаменту Е-декларацій 
особами, уповноваженими на виконання 
функцій держави відповідно до вимог 
законодавства

До 1 квітня Сопкова Г.І„ директор 
департаменту, 

Славик О.І., заступник 
начальника управління 

-  начальник відділу
7. Забезпечення функціонування на офіційному 

веб-сайті департаменту розділу „Стоп, 
корупція”

Постійно Славик О.І., заступник 
начальника управління 
-  начальник відділу
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8. Вжиття заходів щодо забезпечення реалізації 
Зак&ну України „Про публічні закупівлі” з 
метою усунення корупційних чинників у 
процедурах державних закупівель

Постійно Маюрник В.К., голова 
тендерного комітету 

департаменту

9.
;  V "

Впровадження принципів відкритості, 
прозорості, недопущення обмеження або 
уникнення конкуренції під час проведення 
тедерних торгів

Постійно Маюрник В.К., голова 
тендерного комітету 

департаменту

10. Забезпечення дотримання прав громадян на 
доступ до публічної інформації відповідно до 
Закону України „Про доступ до публічної 
інформації’”

Постійно Працівники
департаменту

11. Забезпечення проведення заходів, спрямованих 
на запобігання корупційним проявам під час 
проведення конкурсів на зайняття вакантних 
посад державної служби відповідно до Закону 
України „Про державну службу”

Постійно Конкурсна комісія

12, Сприяння запровадженню в закладах загальної 
середньої, професійної (професійно-технічної), 
вищої освіти вивчення питань, пов’язаних з 
корупцією, її небезпекою та відповідальністю 
за вчинення корупційних правопорушень

Постійно Місцеві органи . 
управління освітою, 

заклади освіти

13. Забезпечення інформування департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації про 
проведену роботу з формування в учнів, 
студентів антикорупційної правосвідомості, 
нетерпимого, негативного ставлення до 
корупції як суспільно-небезпечного явища

До
01.04.2020,
01.07.2020,
01.10.2020, 
01.01.2021

Місцеві органи 
управління освітою,

14. Під час проведення курсів підвищення 
кваліфікації в Закарпатському інституті 
післядипломної педагогічної освіти 
забезпечити проведення лекцій з підвищення 
рівня антикорупційних знань педагогічних 
працівників

Постійно Закарпатський інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти

15. Проведення оцінки корупційних ризиків у 
департаменті освіти і науки 
облдержадміністрації та подання звіту за 
результатами оцінки корупційних ризиків

2020 рік Славик О.І., заступник V- 
начальника управління 

-  начальник відділу

16. Забезпечення інформування обласної державної 
адміністрації про хід виконання Плану заходів 
департаменту освіти і науки облдержадмі
ністрації з реалізації Антикорупційної 
програми на 2020 рік

До
05.04.2020,
05.07.2020,
05.10.2020, 
05.01.2021

Славик О.І., заступник 
начальника управління 

-  начальник відділу


