
АНТИКОРУПЦІЙНАПРОГРАМА 

Малинського лісотехнічного коледжу на 2019 – 2020 навчальний рік.  

 

Засади загальної політики Коледжу щодо запобігання та протидії корупції у 

сфері освітньої діяльності,  заходи з їх реалізації, а також з виконання 

антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.  

Антикорупційна програма Коледжу розроблена відповідно до Конституції 

України, Закону України « Про запобігання корупції» (далі—Закон) та 

іншого антикорупційного законодавства України.  

І. Метою Антикорупційної програми Коледжу є : 

- забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства; 

реалізація завдань і заходів, визначених антикорупційними актами;  

визначення корупціогенних ризиків та зменшення їхнього впливу на 

діяльність Коледжу;  

- створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту 

інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення 

контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування;  

- зниження рівня корупційних ризиків у роботі Коледжу. Загальна 

політика Коледжу щодо запобігання корупції у сфері освіти 

ґрунтується на необхідності забезпечення доброчесності персоналу 

Коледжу, структурних підрозділів Коледжу, забезпечення прозорості 

діяльності Коледжу, ефективного управління бюджетними ресурсами;  

- доведення до громадськості об’єктивної та достовірної інформації про 

діяльність Коледжу, що зміцнює довіру до Коледжу, держави та її 

політики в цілому; забезпечення механізму ефективної взаємодії з 

громадянами; одержання громадської підтримки під час реалізації 

антикорупційних заходів. Виконання Антикорупційної програми 

Коледжу  здійснюється шляхом реалізації Плану виконання 

Антикорупційної програми Коледжу на  2019 рік, до якого входять 

заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаних із 

корупцією правопорушень, що додається.  

  ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Коледжу, причини, що їх 

породжують, та умови, що їм сприяють, заходи щодо усунення виявлених 

корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та 

необхідні ресурси.  На виконання Закону України « Про запобігання 

корупції», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2016 р.         

№ 146 « Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і 

науки України » та від 15.02.2017 р. № 230 « Про затвердження складу 

Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України » оцінка 

корупційних ризиків у діяльності Коледжу здійснюється Уповноваженою 

особою з питань запобігання корупції (далі–Уповноважений). 

 За результатами оцінки корупційних ризиків в Коледжі Уповноважений 

готує звіт, який містить ідентифіковані корупційні ризики, чинники 

корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи 



правопорушення, пов’язаного з корупцією;  пропозиції щодо заходів із 

усунення(зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків .  

 

  ІІІ.  Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування. 

 З метою забезпечення поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування Уповноважений надає методичну та 

консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного 

законодавства, проводить організаційну та роз’яснювальну роботу із 

запобігання, виявлення і протидії корупції. Також Уповноважений надає 

допомогу в заповненні декларації про майно, доходи, втрати і зобов’язання 

фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, через здійснення особистих консультацій та 

проведення обговорень (нарад, семінарів) у разі необхідності. У разі 

організації Національним агентством України з питань державної служби, 

Національним агентством з питань запобігання корупції, Міністерством 

юстиції України навчальних заходів, що стосуються запобігання і протидії 

корупції (круглих столів, нарад, семінарів, тренінгів тощо) на вимогу МОНУ 

повноважений забезпечує участь працівників Коледжу в таких навчаннях. 

 

  ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного 

перегляду програми. 

  Щороку Коледж має затвердити Антикорупційну програму, з щорічним 

переглядом на відповідність чинному законодавству України та засадам 

державної антикорупційної політики, методичним рекомендаціям 

Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції та з 

урахуванням результатів реалізації визначених Антикорупційної програми 

заходів. Контроль за станом виконання Антикорупційної програми Коледжу 

здійснюється Уповноваженим. У разі необхідності до роботи 

Уповноваженого можуть залучатися представники громадськості та експерти 

(за згодою). Уповноважений відповідно до покладених на нього завдань 

координує виконання щорічної антикорупційної програми Коледжу; не рідше 

ніж один раз на півріччя проводить моніторинг виконання антикорупційної 

програми Коледжу; не рідше ніж один раз на півріччя здійснює оцінку 

ефективності виконання антикорупційної програми Коледжу; готує вразі 

необхідності, пропозиції щодо здійснення в установленому порядку 

коригування антикорупційної програми. Антикорупційна програма підлягає 

перегляду також у разі надання МОН та Національним агентством з питань 

запобігання та виявлення корупції обов’язкових до розгляду пропозицій до 

Антикорупційної програми. 

 

  V. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаних із 

корупцією правопорушень. Інші заходи, спрямовані на запобігання 

корупційним та пов’язаних із корупцією правопорушень, визначені Планом 

виконання Антикорупційної програми Коледжу на 2019-2020 навчальний рік, 

що додається. 


