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№о

Про затвердження плану заходів з 
виконання Державної програми 
щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) 
на 2015-2017роки

Відповідно до Закону України „Про запобігання корупції” , постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 „Про затвердження 
Державної програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики 
в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки”, на виконання 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 листопада 2015 
року №698-од „Про затвердження плану заходів з виконання Державної 
програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2015-2017роки”:

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити план заходів з виконання Державної програми щодо 
реалізації засад Державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2015-2017 роки (додається).

2. Призначити заступника директора департаменту-начальника управління 
професійної та вищої освіти, фінансово-економічного та правового забезпечення 
Чайковського В.Ф. відповідальним за координацію виконання Плану заходів. 
Щороку до 10 лютого, 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня упродовж терміну його 
реалізації надавати сектору з питань запобігання та виявлення корупції, 
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 
облдержадміністрації інформацію про проведену роботу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ управління освіти і науки 
обласної державної адміністрації від 08 серпня 2012 року № 392 „ Про план 
заходів спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам та
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реалізацію Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 
2015 роки”.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор департаменту Л.Л.КРУПА

Чайковський В.Ф. 
Давибіда Л.Б. 
Вітер В.О.



Додаток 
до наказу департаменту освіти і 

науки облдержад м і ні страції
ВІД №  . з у з

ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

Найменування завдання 
Державної програми Найменування заходу В Строк виконання

1 2 3 4 5

1. Створення інституціонального 
механізму формування та реалізації 
державної антикорупційної 
політики

1) забезпечити укладення договорів про 
забезпечення доступу Національного агенства з 
питань запобігання корупції до інформаційних 
баз даних департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

Чайковський В.Ф. 
Вітер В.О.

Листопад-грудень 
2015 року

2) забезпечити прямий доступ Національного 
агенства з питань запобігання корупції до 
інформаційних баз даних департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації

Давибіда Л.Б. 
Шкарпій І.П.

до 01 січня 2016 
року

2. Створення ефективної системи 
запобігання, виявлення та 
врегулювання конфлікту інтересів

1) забезпечити на основі результатів аналізу 
корупційних ризиків, проведення моніторингу 
дотримання законодавства щодо конфлікту 
інтересів та притягнення до відповідальності 
осіб, винних у його порушенні, а також 
відшкодування шкоди, заподіяної 
рішеннями,прийнятими в умовах конфлікту 
інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

Чайковський В.Ф. 2016-2017 роки

2) створити та систематично наповнювати 
інформаційними та методичними матеріалами 
щодо урегулювання конфлікту інтересів розділ

Чайковький В.Ф. 2015-2017 роки



-------1 1"Запооігання проявам корупції" офіційного всб-
сайту департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
3) проводити методичну роботу щодо 
роз’яснення інституту конфлікту інтересів та 
пов’язаних з ним наслідків для працівників 
департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

Давибіда Л.Б. 
Вітер В.О.

2015-2017 роки

3. Впровадження системного підходу 
до запобігання корупції в органах 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування на 
основі результатів аналізу 
корупційних ризиків

забезпечити розроблення та затвердження у 
департаменті освіти і науки 
облдержадміністрації антикорупційних програм 
згідно з вимогами статті 19 Закону України "Про 
запобігання корупції

Чайковський В.Ф. щороку до 01 
березня

4. Зміни суспільних уявлень про 
корупцію

1) вжити комплекс заходів, спрямованих на 
підвищення рівня правової свідомості 
населення, зокрема в частині обізнаності 
громадян щодо своїх прав і свобод, механізму їх 
реалізації та правових способів захисту

Вітер В.О. 2015-2017 роки

2) організувати проведення систематичних 
тренінгів з питань запобігання та виявлення 
корупції щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів

Чайковський В.Ф. відповідно до 
планів роботи, але 
не рідше одного 
разу на рік

Заступник директора департаменту - 
начальник управління В.Ф.ЧАЙКОВСЬКИЙ


