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НАКАЗ 
 

від 06.02.2019 р.                                                                                             № 35    

 

Про затвердження Плану заходів 

щодо запобігання корупції серед 

працівників Ніжинської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №9 

Ніжинської міської ради 

Чернігівської області на 2019 рік 

  

 

 Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», постанови 

Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та 

виявлення корупції», з метою подальшого удосконалення роботи щодо 

реалізації державної антикорупційної політики, попередження і 

профілактики корупційних правопорушень у закладі освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити План заходів щодо запобігання корупції серед 

працівників Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №9 на 2019 рік 

(додається). 

2. Працівникам Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №9, що 

визначені виконавцями у Плані заходів, забезпечити реалізацію заходів, 

передбачених Планом. 

3. Призначити голову профспілкового комітету школи Залозну О.В.  

уповноваженою особою з питань запобігання і виявлення корупції у школі. 

 4. Покласти на уповноважену особу з питань запобігання і виявлення  

корупції Залозну О.В. обов’язки здійснювати заходи щодо запобігання та 

виявлення корупції у школі. 

 5. Іващенко Н.М., заступнику директора з навчальної роботи 

забезпечити ознайомлення працівників  Ніжинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. №9 з основними положеннями Плану запобігання і протидії корупції 

та вимогами щодо доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання 

функцій місцевого самоврядування. 
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6. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи  

Сердюк А.А. забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному 

сайті школи. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

                  Директор школи                                    В.П. Рибак  

 

З наказом ознайомлені:         ___________Н.М. Іващенко 

 

__________А.А. Сердюк       ___________О.В. Залозна    



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по школі 

від 06.02.2019 № 35 

План заходів 

щодо запобігання корупції серед працівників Ніжинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №9 

Ніжинської міської ради 

Чернігівської області на 2019 рік 
 

 

 Найменування заходу Строк (термін) виконання Виконавці Примітка 

1. Проведення роз’яснювальної роботи серед 

працівників  з питань дотримання окремих 

положень Закону України «Про запобігання 

корупції», Закону України «Про очищення 

влади», Закону України  «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму», «Про державну службу» 

Постійно  

Рибак В.П. 

Іващенко Н.М. 

Сердюк А.А. 

Залозна О.В. 

 

2. Забезпечення якісного добору і розстановки 

кадрів на засадах   їх  об’єктивної атестації, 

щорічної оцінки виконання   покладених на них 

обов’язків, а також вжиття заходів щодо 

запобігання, виявлення та усунення конфлікту 

інтересів 

Протягом року Рибак В.П. 

Залозна О.В. 
 

3. Участь у проведенні службових  перевірок з 

метою виявлення причин та умов, що сприяли 

вчиненню корупційного  правопорушення або 

невиконання вимог антикорупційного 

законодавства 

При виявленні ознак корупційного 

правопорушень 

Залозна О.В.  

4. Забезпечення негайного реагування на 

повідомлення про наявність конфлікту інтересів 

шляхом виконання відповідного службового 

завдання особисто чи в інший спосіб, 

При виявленні ознак корупційного 

правопорушень 

Рибак В.П. 

Залозна О.В. 

 



передбачений законодавством 

5.  Проведення перевірки  організаційно-

розпорядчих документів з метою виявлення 

чинників, що сприяють чи можуть сприяти 

вчиненню корупційних правопорушень 

При виявленні ознак корупційного 

правопорушень 

Залозна О.В.  

6. Підготовка та розміщення на офіційному веб - 

сайті школи  матеріалів щодо реалізації заходів з 

питань запобігання та протидії корупції  з метою 

додержання принципів прозорості та відкритості 

у своїй діяльності 
 

Протягом року Сердюк А.А. 

Залозна О.В. 

 

7. Інформування громадськості про вжиті заходи 

щодо запобігання і виявлення корупції та про осіб 

притягнутих до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень на офіційному веб-

сайті школи 

Протягом року Рибак В.П. 

Сердюк А.А. 

Залозна О.В.. 

 

 

8. Негайно реагувати на кожне проявлення 

корупційних діянь працівників школи 

При виявленні ознак корупційного 

правопорушень 

Рибак В.П. 

Сердюк А.А. 

Залозна О.В.. 

 

 

 


