
 

 

 

 
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 

_________________  № ____________ 
 

Про антикорупційні заходи 

управління освіти і науки 

Херсонської обласної державної 

адміністрації на 2016 рік 

  

 

З метою реалізації положень законів України «Про засади запобігання і 

протидії корупції», «Про державну службу», «Про правила етичної поведінки»,  

«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2014-2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України від                 

29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо 

реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2014-2017 роки», розпоряджень голови Херсонської обласної 

державної адміністрації від 14 липня 2015 року № 413 «Про організацію в 

області роботи з виконання Державної програми  щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 

2015 – 2017 роки», та від 25 лютого 2016 року № 134 «Про антикорупційну 

програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2016 рік», 

керуючись Положенням про управління освіти і науки Херсонської державної 

адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Херсонської обласної 

державної адміністрації від 17 листопада 2014 року № 823  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Заходи з виконання антикорупційної програми управління 

освіти і науки Херсонської державної адміністрації на 2016 рік (далі – Заходи), 

що додаються. 

2. Відповідальними за координацію здійснення передбачених Заходами в 

управлінні освіти і науки Херсонської державної адміністрації (далі-

управління) визначити начальників відділу, завідувача сектора, яким: 

2.1. Забезпечити безумовне виконання, передбачених Заходів. 

2.2. Посилити внутрішньовідомчий контроль за відкритістю та прозорістю 

в роботі управління, усуненням причин і умов, що сприяють вчиненню 

корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

2.3. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції в 

управлінні забезпечити виконання Заходів щоквартально до 05 числа місяця, що 



 

 

настає за звітним періодом, та надати звіт про проведену роботу головному 

спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату Херсонської 

обласної державної адміністрації. 

2.4. Забезпечити контроль за виконанням Заходів. 

3. Керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації, 

професійно-технічних навчальних закладів, закладів обласного 

підпорядкування, в межах компетенції, виконання завдань, передбачених 

Заходами: 

3.1.  Надавати щокварталу до 01 числа місяця, наступного за звітним 

періодом, до управління звіт про стан виконання Заходів. 

3.2. Надати до 31.12.2016 до управління узагальнений звіт про виконання 

кожного пункту Заходів. 

3.3. Організувати проведення роз'яснювальної роботи з працівниками 

навчальних закладів щодо відповідальності про запобігання корупції. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління                                                                     Є.А.Криницький 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 
заступник начальника управління- 

начальник відділу дошкільної, загальної  

середньої освіти та інспекції навчальних  

закладів управління освіти і науки  

Херсонської обласної державної адміністрації     Н.І.Левенець 

 

З НАКАЗОМ ОЗНАЙОМЛЕНІ: 

 

заступник начальника управління- 

начальник відділу дошкільної, загальної  

середньої освіти та інспекції навчальних  

закладів управління освіти і науки  

Херсонської обласної державної адміністрації     Н.І.Левенець 

 

 

Начальник відділу фінансово-економічної  

та кадрової роботи управління освіти і  

науки Херсонської обласної  

державної адміністрації        С.В.Пєтухова 

 

начальник відділу позашкільної освіти,  

виховної роботи та інтернатних закладів  

управління освіти і науки Херсонської  

обласної державної адміністрації       І.М.Лисенко  

 

завідувач сектора професійно-технічних  

навчальних закладів, науки та координації  

роботи вищих навчальних закладів  

управління освіти і науки Херсонської  

обласної державної адміністрації       Л.О.Гаран  

 

головний спеціаліст відділу  

фінансово-економічної та кадрової роботи 

управління освіти і науки  

Херсонської обласної  

державної адміністрації                                                                     А.А.Москаленко 

 

 
 

НАКАЗ ПІДГОТОВЛЕНО: 

головний спеціаліст відділу  

фінансово-економічної та кадрової роботи 

управління освіти і науки  

Херсонської обласної  

державної адміністрації                                                                     А.А.Москаленко 

 «_____»______________2016 року 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ управління освіти і науки 

Херсонської обласної державної 

адміністрації         

«05» квітня 2016 року № 102 

ЗАХОДИ 
з виконання антикорупційної програми  

управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації на 2016 рік 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Терміни і 

строки 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 

І. Організаційні заходи 

1 

Розробити та затвердити  план заходів 

щодо виконання антикорупційної 

програми, що підлягають здійсненню у 

2016 році 

до 

18.04.2016 

начальники відділів, 

управління освіти, освіти, 

молоді та спорту  

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

закладів обласного 

підпорядкування 

2 

Заслуховувати на апаратних нарадах в 

управлінні, нарадах керівників місцевих 

органів управління освітою, керівників 

вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації, професійно-технічних 

навчальних закладів, закладів обласного 

підпорядкування питання щодо 

запобігання корупції. За результатами 

розгляду визначати конкретні завдання і 

строки усунення недоліків. 

За графіком 

Начальник управління, 

керівники структурних 

підрозділів 

3 

Забезпечити невідкладний розгляд 

звернень підприємств, установ та 

організацій і громадян щодо фактів 

корупції. На системній основі 

здійснювати аналіз звернень, розглядати 

його на засіданнях колегій та розробляти 

відповідні заходи щодо усунення причин 

і умов, які сприяють корупційним 

проявам. 

За фактами 

надходження 

Начальник управління, 

начальники відділів, 

завідувач сектора 

4 

Вивчати антикорупційну роботу, 

проводити її аналіз та надавати 

методичну допомогу під час проведення 

комплексних та тематичних перевірок в 

управлінні, відділах освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрацій, міських 

рад, навчальних закладах обласного 

підпорядкування, ПТНЗ. 

Протягом 

року 

Начальник управління, 

начальники відділів, 

завідувач сектора 

5 

Забезпечити функціонування, ведення та 

своєчасного оновлення рубрик щодо 

надання адміністративних послуг 

офіційному веб-сайті розробника 

Протягом 

року 

Відповідальна особа за 

підтримку веб-сайта 



 

 

 

Продовження таблиці 

1 2 3 4 

6 

Поширювати через засоби масової 

інформації просвітницькі матеріали щодо 

прав громадян, механізмів їх реалізації в 

державних установах, а також пропагувати 

національні та загальнодуховні цінності. 

Інформувати громадськість про вжиті у 

2016 році заходи щодо запобігання та 

виявлення корупції та про осіб, 

притягнутих до відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень, на 

офіційному веб-сайті розробника  (за 

наявності) 

Протягом 

року 

Відповідальна особа за 

підтримку веб-сайта, 

уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

управлінні 

7 

Зменшити можливості для корупції 

шляхом підвищення прозорості 

прийняття рішень та надання доступу до 

інформації відповідно до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Положення про 

набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих 

даних» від 21.10.2015 № 835 

Постійно Начальник управління, 

заступник начальника 

управління, начальники 

відділів, управління освіти, 

освіти, молоді та спорту  

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

закладів обласного 

підпорядкування, ПТНЗ 

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи 

8 

Інформувати  в загальноосвітніх 

навчальних закладах заходи щодо 

вивчення питань, пов’язаних з 

корупцією. Організувати проведення 

тренінгів з питань антикорупційного 

законодавства для працівників таких 

закладів 

Протягом 

року 

Начальник управління, 

заступник начальника 

управління, начальники 

відділів, управління освіти, 

освіти, молоді та спорту  

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

закладів обласного 

підпорядкування 

9 

Проводити зустрічі в трудових 

колективах, із представниками органів 

учнівського самоврядування з метою 

формування в суспільстві негативного 

ставлення до будь-яких корупційних 

проявів.  

Протягом 

року 

Начальник управління, 

заступник начальника 

управління, начальники 

відділів, начальники 

відділів,  управління освіти, 

освіти, молоді та спорту  

 райдержадміністрацій 

міських рад 

10 

Забезпечити підготовку Плану заходів 

щодо запобігання та виявлення корупції в 

Управлінні на 2017 рік 

грудень 

2016 року 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

управлінні 

11 

Забезпечити виконання щодо 

реформування системи державної служби 

шляхом забезпечення виконання Закону 

України «Про державну службу» та 

підзаконних актів, виданих на його 

виконання 

Протягом 

року 

Начальник управління, 

заступник начальника 

управління, начальники 

відділів, завідувач сектора, 

головний спеціаліст 

фінансово-економічної та 

кадрової роботи управління 

http://zakon.rada.gov.ua/go/835-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/835-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/835-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/835-2015-%D0%BF


 

 

Продовження таблиці 

1 2 3 4 

ІІІ. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних  коштів та 

державного майна 

12 

Здійснювати постійний контроль за 

цільовим ефективним використанням 

бюджетних коштів.  

Протягом 

року 

Начальник відділу 

фінансово-економічної та 

кадрової роботи 

13 

Забезпечити моніторинг за цільовим 

використанням бюджетних коштів, 

дотримання законодавства з фінансових 

питань у закладах обласного 

підпорядкування. 

Щомісячно 

відділ фінансово-

економічної та кадрової 

роботи 

ІV. Підвищення рівня правової освіти з питань попередження та профілактики 

корупційних проявів 

14 

Проводити внутрішні навчання з питань 

запобігання корупції. 

Раз на 

квартал 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

управлінні 

15 

Забезпечити участь працівників 

управління у тематичних 

короткотермінових семінарах з 

працівниками територіальних підрозділів 

органів виконавчої влади на тему: 

«Забезпечення ефективності запобігання 

та протидії проявам корупції на 

державній службі та службі в органах 

місцевого самоврядування». 

У визначені 

терміни 

Головний спеціаліст 

фінансово-економічної та 

кадрової роботи управління 

16 

Організувати проведення в 

загальноосвітніх, професійно-технічних 

та вищих навчальних закладах області 

різнопланових заходів з метою 

формування у молоді негативного 

ставлення до корупційних проявів. 

Протягом 

року 

Начальник управління, 

заступник начальника 

управління, начальники 

відділів, завідувач сектора, 

начальники відділів, 

управління освіти, освіти, 

молоді та спорту  

 райдержадміністрацій 

міських рад, керівники ВНЗ, 

ПТНЗ  

V Запобігання корупції  

17 

Забезпечити якісний добір і розстановку 

кадрів на засадах неупередженого 

конкурсного відбору, щорічну оцінку 

виконання державними службовцями 

управління, відділів, сектору покладених 

на них обов’язків і завдань 

постійно 

працівники управління, 

начальник управління, 

начальники відділів, 

завідувач сектора, 

начальники відділів, 

управління освіти, освіти, 

молоді та спорту  

 райдержадміністрацій 

міських рад 

 

 

 



 

 

 

Продовження таблиці 

1 2 3 4 

18 

Забезпечувати безумовне виконання 

Закону  України «Про засади запобігання 

і протидії корупції» та подання 

державними службовцями відомостей 

щодо близьких осіб, які працюють в 

управлінні близьких осіб та подальшу 

регулярну актуалізацію такої інформації 

стосовно близьких осіб уже працюючих 

державних службовців 

постійно 

Головний спеціаліст 

фінансово-економічної та 

кадрової роботи управління, 

начальник управління, 

начальники відділів, 

завідувач сектора 

19 

Здійснювати на апаратних нарадах 

управління розгляд питань стосовно 

виконання законодавства про державну 

службу, засади запобігання та протидії 

корупції, а також стосовно реалізації 

заходів щодо запобігання корупційним 

проявам та реагування на них, стану 

роботи зі зверненнями та 

повідомленнями громадян у цій сфері 

постійно 

Начальник управління, 

начальники відділів, 

завідувач сектора 

20 

Забезпечувати попередження осіб, які 

претендують на зайняття посад 

державних службовців, про вимоги, 

спеціальні обмеження та заборони, 

встановлені законами України «Про 

державну службу», «Про засади 

запобігання і протидії корупції» та «Про 

запобігання корупції» 

під час 

конкурсу та 

прийому на 

роботу 

Головний спеціаліст 

фінансово-економічної та 

кадрової роботи управління, 

начальники відділів, 

завідувач сектора  

21 

Забезпечувати недопущення можливості 

виникнення конфлікту інтересів. 

Невідкладно у письмовій формі 

повідомляти безпосереднього керівника 

про наявність конфлікту інтересів та 

відповідальну особу з питань запобігання 

та виявлення корупції 

постійно 

Начальник управління, 

заступник начальника 

управління, начальники 

відділів, завідувач сектора, 

начальники відділів, , 

управління освіти, освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністрацій 

міських рад, керівники ВНЗ, 

ПТНЗ 

22 

Забезпечувати дотримання положень 

Закону України «Про правила етичної 

поведінки» та правил поведінки 

державного службовця. 

постійно працівники управління 

23 

Забезпечити організацію подання 

державними службовцями управління   

декларацій про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за 

2015 рік за формою, що додається до 

Закону України «Про засади запобігання 

і протидії корупції»  

до 

01.04.2016 

Головний спеціаліст 

фінансово-економічної та 

кадрової роботи управління, 

державні службовці 

 

 



 

 

Продовження таблиці 

1 2 3 4 

24 

Проводити в управлінні заняття з питань 

дотримання антикорупційного 

законодавства, тематичні наради з питань 

недопущення корупційних діянь та 

інформувати (за потребою) про результати 

проведеної роботи апарат обласної 

державної адміністрації 

За потребою 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції апарату 

обласної державної 

адміністрації (за згодою),  

 

25 

Забезпечити проведення спеціальної 

перевірки відомостей щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад державних 

службовців в управлінні   відповідно до вимог 

статті 11 Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції», Указу 

Президента України «Про Порядок організації 

проведення спеціальної перевірки відомостей 

щодо осіб, які претендують на зайняття посад, 

пов'язаних із виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування», у разі 

виявлення порушень інформувати 

відповідального за роботу з питань 

корупційних правопорушень головного 

спеціаліста з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату обласної державної 

адміністрації 

За потребою 

відповідальний за 

проведення спеціальної 

перевірки, Начальник 

управління, головний 

спеціаліст фінансово-

економічної та кадрової 

роботи управління 

26 

З метою удосконалення системи 

реагування на корупційні діяння та 

пов'язані з ними правопорушення, скоєні 

державними службовцями управління, 

проводити аналіз стану системи 

реагування на корупційні 

правопорушення, додержання порядку 

притягнення до відповідальності 

керівників різних рівнів за вчинення 

корупційних діянь їх підлеглими 

працівниками та невжиття заходів щодо 

запобігання подібним випадкам (за 

потребою) 

У разі 

виявлення 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

управлінні, начальник 

управління  

27 

У разі недодержання державними 

службовцями законодавства про державну 

службу та про запобігання і протидію 

корупції проводити службові 

розслідування (перевірки) та інформувати 

апарат обласної державної адміністрації 

про результати розгляду повідомлень про 

випадки корупції та при проведені 

службового розслідування до працівників 

управління для вжиття заходів реагування  

за потребою 

Начальники структурних 

підрозділів, уповноважена 

особа з питань запобігання 

та виявлення корупції в 

управлінні 

 

 



 

 

 

Продовження таблиці 

1 2 3 4 

28 

Забезпечити інформування 

правоохоронних органів у разі виявлення 

випадків порушення антикорупційного 

законодавства при виконанні державними 

службовцями своїх посадових обов’язків 

У разі 

виявлення 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

управлінні 

29 

Забезпечити обов'язкове та першочергове 

проведення перевірок за зверненнями 

правоохоронних органів в управлінні   

за потребою 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

управлінні, начальники 

структурних підрозділів   

30 

При проведенні щорічної оцінки та 

атестації державних службовців в 

управлінні встановлювати рівень знання 

норм антикорупційного законодавства 

За графіком 

Начальник управління, 

начальники відділів, 

завідувач сектора, державні 

службовці 

31 

Своєчасно вирішувати питання про 

припинення державної служби 

працівниками, визнаними винними у 

вчиненні корупційних діянь, та до яких 

набрали законної сили відповідні 

рішення судів 

у 3-й строк (з 

дня отри-

мання копії 

відповідного 

судового 

рішення, яке 

набрало 

законної сили) 

Головний спеціаліст 

фінансово-економічної та 

кадрової роботи управління, 

начальник управління 

 

32 

Забезпечити здійснення обліку 

працівників управління , притягнутих до 

відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень (постанова 

Кабінету Міністрів України від 08 грудня 

2009 року № 1422) 

до 03 січня 

2017 року  

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

управлінні, начальник 

управління 

33 

Забезпечити доведення до відома 

працівників управління інформації про 

зміни в антикорупційному законодавстві 

постійно 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

управлінні, начальник 

управління, державні 

службовці  

34 

Забезпечити невідкладене інформування 

апарату обласної державної адміністрації 

про факти з ознаками правопорушень та 

злочинів, які вчиняються працівниками 

управління    

постійно 

(протягом  

3-х годин 

після 

отримання 

відповідної 

інформації) 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

управлінні, начальник 

управління  

35 

Забезпечити подання інформації головному 

спеціалісту з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату обласної державної 

адміністрації про результати проведених 

заходів щодо запобігання та протидії 

корупції у 2016 році  

до05 квітня,  

05 липня,  

05 жовтня 

2016 року та 

до 05 січня 

2017 року 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

управлінні 

 

 

 



 

 

 

Продовження таблиці 

1 2 3 4 

36 

Забезпечити виконання заходів, 

спрямованих на недопущення виникнення 

дебіторської та кредиторської 

заборгованості та дієвий контроль за 

дотриманням розрахункової дисципліни з 

метою запобігання відволіканню 

бюджетних коштів  

постійно 

Начальник відділу 

фінансово-економічної та 

кадрової роботи управління 

37 

Передбачити у навчальних планах 

підвищення кваліфікації державних 

службовців управління, відділів, 

управління освіти, освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрацій, міських 

рад з питань дотримання 

антикорупційного законодавства 

Згідно 

плану-

графіка 

підвищення 

кваліфікації 

Начальник управління, 

заступник начальника 

управління, начальники 

відділів, завідувач сектора, 

головний спеціаліст 

фінансово-економічної та 

кадрової роботи управління, 

начальники відділів, 

управління освіти, освіти, 

молоді та спорту  

райдержадміністрацій, 

міських рад  

 

 

Начальник управління           Є.А.Криницький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


