
 

ДО ВМР 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ВІННИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ» 

(КЗ «ВТЛ») 

Код ЄДРПОУ 20097668                                                                                                                

 

Н А К А З  

 

05.09.2022              м. Вінниця                                     №___ 
 

 

Про призначення відповідальної  

особи з питань запобігання та  

протидії корупції у 2022/2023 

навчальному році 
 

 Згідно державної політики із запобігання корупції, профілактики та 

попередження причин та умов, які сприяють проявам корупції, на виконання 

рішення педагогічної ради (протокол від 31.08.2022  №1) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити Ігоря КОВБАСЮКА, заступника директора з навчально-

виховної роботи, відповідальною особою з питань запобігання та протидії 

корупції у навчальному закладі у 2022/2023 навчальному році. 

2. Затвердити план заходів (антикорупційну програму) щодо запобігання та 

протидії корупції у 2022/2023 навчальному році (додаток 1). 

       до 12.09.22 р. 

3. Відповідальній особі з питань запобігання та протидії корупції 

КОВБАСЮКУ Ігорю: 

 

3.1. Ознайомити колектив закладу з планом заходів щодо запобігання 

корупційним правопорушенням на 2022/2023 навчальний рік. 

 

                                                                                                          до 16.09.2022 р. 

 

 



3.2. Відповідно до закону України «Про запобігання корупції» вживати заходи 

щодо подолання конфлікту інтересів. 

 

     Впродовж року 

 

3.3. Розглядати виконання плану заходів із запобігання та протидії корупції на 

оперативних нарадах, педагогічних радах. 

                                                                                                          Впродовж року 

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор                           Ольга КОЗЯР 
 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 1 

до наказу директора  

КЗ «ВТЛ»  

05.09.2022   №____    

 

Антикорупційна програма  

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ВІННИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ»  

на 2022/2023 навчальний рік  

 

№ з/п Заходи 
Термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 
Примітка 

1.  

Використання комунального 

майна виключно для 

забезпечення здобуття 

дітьми та/або молоддю 

освіти, надання їм послуг у 

сфері соціального захисту, 

культури, спорту та/або 

охорони здоров’я (ст. 80, 81 

Закону України «Про 

освіту», ст. 61 Закону 

України «Про повну 

загальну середню освіту», 

ст. 16 Закону України «Про 

дошкільну освіту», ст. 22 

Закону України «Про 

запобігання корупції») 

Впродовж 

року 

Ольга Козяр 

Наталія 

Колдаєва 

 

2.  

Ужиття заходів щодо 

недопущення виникнення 

конфлікту інтересів (ст. 

28Закону України «Про 

запобігання корупції») 

Впродовж 

року 

Ольга Козяр 

Ігор Ковбасюк 
 

3.  

Проведення у закладі 

антикорупційної 

інформаційно-

просвітницької роботи, у 

тому числі у формі зустрічей 

з працівниками спеціально 

уповноважених суб’єктів 

Впродовж 

року 
Ігор Ковбасюк  

4.  

Забезпечити якісне та 

неупереджене заміщення 

вакантних посад та 

Впродовж 

року 
Ігор Ковбасюк  



інформувати при прийомі на 

роботу працівників про 

необхідність неухильного 

дотримання 

Антикорупційного 

законодавства 

5.  

Невчинення дій та не 

приймання рішень в умовах 

реального конфлікту 

інтересів (ст. 39 Закону 

України «Про повну 

загальну середню освіту», 

ст. 28 Закону України «Про 

запобігання корупції») 

Впродовж 

року 
Адміністрація  

6.  

Забезпечення дотримання 

посадовими особами закладу 

освіти педагогічної етики 

(ст. 54 Закону України «Про 

освіту», ст. 37, 38 Закону 

України «Про запобігання 

корупції») 

Впродовж 

року 
Адміністрація  

7.  

Дотримання вимоги 

політичної нейтральності, 

уникнення демонстрації у 

будь-якому вигляді власних 

політичних переконань або 

поглядів, не використання 

службових повноважень в 

інтересах політичних партій 

чи їх осередків або окремих 

політиків. (ст. 31 Закону 

України «Про освіту», ст. 11 

Закону України «Про 

дошкільну освіту», ст. 40 

Закону України «Про 

запобігання корупції»). 

Впродовж 

року 

Ольга Козяр 

 
 

8.  

Дотримання принципу 

неупередженості, 

незважаючи на приватні 

інтереси, особисте ставлення 

до будь-яких осіб, на свої 

політичні погляди, 

Впродовж 

року 
Адміністрація  



ідеологічні, релігійні або 

інші особисті погляди чи 

переконання (ст. 17 Закону 

України «Про повну 

загальну середню освіту», 

ст. 41 Закону України «Про 

запобігання корупції») 

9.  

Не розголошення і не 

використання в інший спосіб 

конфіденційної та іншої 

інформації з обмеженим 

доступом, яка стала відома у 

зв’язку з виконанням своїх 

службових повноважень та 

професійних обов’язків, в 

тому числі про випадки 

булінгу (цькування) в 

закладі освіти (ст. 30 Закону 

України «Про освіту», ст. 43 

Закону України «Про 

запобігання корупції») 

Впродовж 

року 
Адміністрація  

10.  

Забезпечення відкритості і 

прозорості діяльності 

закладу освіти шляхом 

оприлюднення та 

своєчасного оновлення 

публічної інформації на веб-

сайті закладу освіти, в тому 

числі щодо звітної 

інформації про використання 

грошових коштів, отриманих 

від благодійників через 

спеціальні рахунки у банках 

чи інших фінансових 

установах (ст. 30 Закону 

України «Про освіту», ст. 37, 

38 Закону України «Про 

повну загальну середню 

освіту», ст. 60 Закону 

України «Про запобігання 

корупції») 

Впродовж 

року 

Ольга Козяр 

 
 



11.  

Узагальнення інформації 

щодо стану виконання 

антикорупційних заходів у 

2022/2023 навчальному році 

Червень 

2023 року 

 

Ігор Ковбасюк 
 

12.  

Розроблення заходів щодо 

дотримання вимог 

антикорупційного 

законодавства у закладі 

освіти на 2023/2024 

навчальний рік 

Серпень 

2023 року 
Ігор Ковбасюк  

 


