
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ 

РІВНЕНСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС  № 12 

РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

НАКАЗ 
від 21 січня 2016 року                                                                      № 22 

Про дотримання антикорупційного 

законодавства України 

 

 На виконання законів України «Про засади запобігання і протидії 

корупції», «Про інформацію», «Про звернення громадян», листів 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11. №1/9-289 

«Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та 

спонсорських внесків», від 11.08.11. №1/9-610 «Про вжиття заходів щодо 

викриття службових зловживань та хабарництва в системі освіти», наказу 

управління освіти Рівненського міськвиконкому від 29 грудня 2015 року  

№2483 

НАКАЗУЮ : 

1. Затвердити план заходів по забезпеченню реалізації антикорупційного 

законодавства України (додаток до наказу). 

2. Адміністрації закладу: 

2.1. До 20 січня 2016 року провести збори трудового колективу та під 

підпис повторно ознайомити працівників  закладу із вимогами 

Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»; 

2.2. До 01 квітня 2016 року подати у відділ кадрів управління освіти 

до особових справ декларацію про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік; 

2.3. Дотримуватись антикорупційного законодавства України при 

укладені трудових правовідносин; 

2.4. Не допускати незаконного та нецільового використання 

бюджетних коштів; 

2.5. Провести роз’яснювальну роботу з педагогічними працівниками 

щодо відповідальності за протиправні дії, пов’язані з корупцією, 

хабарництвом та зловживанням посадовим становищем згідно з 

чинним законодавством України; 

3. Педагогічним працівникам: 

3.1. Забезпечити участь батьківської громадськості у роботі 

піклувальної ради школи на добровільних засадах; 

3.2. Ознайомити батьків учнів з нормативно-правовою базою на 

батьківських зборах під підпис; 

3.3. Заборонити працівникам здійснювати фінансові операції, 

збирання готівкових коштів з учасників освітнього процесу в 

закладі; 

 

 



4. Піклувальній раді школи рекомендувати 

1.1. Організувати систематичне звітування шкільних та батьківських 

організацій про використання благодійних та спонсорських коштів; 

1.2. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження 

та використання благодійних внесків шляхом розміщення 

відповідних матеріалів на сайті школи; 

2. Затвердити цим наказом план заходів  щодо поширення 

антикорупційних знань серед працівників та учнів школи (на 

виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції») 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу лишаю за собою. 

 

 

Директор     В. Лагодюк  

 

 

 З наказом ознайомлені:  



Додаток №1 до наказу №22 від 21.01.2016 року 

 

План заходів 

щодо поширення антикорупційних знань серед працівників та учнів школи 

(на виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції») 

№ 

п/п 

Заходи Відповідальний Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Проведення зборів трудового 

колективу з метою 

ознайомлення працівників 

закладу з вимогами Закону 

України «Про засади 

запобігання та протидії 

корупції» 

В. Лагодюк, 

Н. Самолюк 

Щорічно в 

серпні на 

загальних 

зборах 

трудового 

колективу 

 

2 Проведення батьківських зборів 

з метою ознайомлення батьків із 

нормативно-правовою базою та 

правилами внутрішнього 

розпорядку школи 

О. Середюк,  

Кл. керівники 

Щорічно у 

вересні на 1-х 

батьківських 

зборах 

 

3 Проведення батьківської 

конференції з метою 

ознайомлення голів 

батьківських комітетів класів із 

антикорупційним 

законодавством. 

В. Лагодюк,  

голова 

піклувальної 

ради 

Щорічно,  

2 рази на рік 

 

4 Висвітлення нормативно-

правової бази на сайті школи 

О. Чернова Постійне 

оновлення 

 

5 Продовження  роботи 

консультпункту для батьків 

«Порадьтесь з психологом» 

Психологічна 

служба школи 

Щосереди, 

15.00-19.00 

 

6 Забезпечення постійного 

контролю за використанням 

бюджетних коштів та 

проведення щорічного звіту 

директора школи про 

використання бюджетних 

коштів 

В. Лушпинська, 

В Лагодюк  

Постійний 

контроль 

 

7 Інформування батьківської  

громадськості про роботу 

телефону довіри у приймальні 

школи  

Адміністрація, 

секретар 

Впродовж 

року 

 

8 Проведення звіту голови 

піклувальної ради школи на 

Голова 

піклувальної 

Батьківська 

конференція 

 



батьківській конференції щодо 

співпраці між батьківською 

громадськістю та школою 

ради школи  2 рази на рік 

 


