
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж 
 

Н А К А З 
 

10.01.2020 р.         м.Лисичанськ                                           № 5-О/А 
 

Про заходи щодо запобігання і 

протидії корупції у 2020 році 
 

На виконання наказу  Міністерства освіти і науки України від 14.10.2013 

№ 1432 «Про утворення (визначення) підрозділу (особи) з питань запобігання 

та виявлення корупції», на підставі Положення про підрозділ з питань 

запобігання та виявлення корупції в Лисичанському державному гірничо-

індустріальному  коледжі, затвердженого  наказом  директора від 17.10.2013 р. 

№ 45-ОА, з метою підвищення ефективності здійснення  заходів щодо 

запобігання та протидії корупції, забезпечення неухильного дотримання 

положень і вимог Закону України «Про  запобігання корупції» та інших 

нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції, реалізації  

планових заходів   роботи підрозділу з питань запобігання та виявлення 

корупції в  Лисичанському державному гірничо-індустріальному коледжі:   

 

Н А К А З У Ю:  

 

1. ЗАТВЕРДИТИ: 

 

1.1. План заходів щодо запобігання і протидії корупції в Лисичанському 

державного гірничо-індустріальному коледжі на 2020 рік, що додається  

(додаток 1). 

   1.2. Список посадових осіб, які зобов’язані   до 01 квітня 2020 року подати 

шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного 

агентства декларацию особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що 

визначається Національним агентством (додаток 2). 

     3. Юрисконсульту БАТУРІ  І.В.: 

 3.1. Організувати  вивчення положень Закону України «Про  запобігання 

корупції», в частині прав, обов’язків та обмежень (додаток 3) та довести під 

особистий підпис до кожної   посадової особи (додаток № 2).  

Попередити кожного про кримінальну, адміністративну, цивільно-

правову та дисциплінарну відповідальності за порушення законодавства у сфері 

запобігання і протидії корупції.  

 3.2. Облікові відомості (додаток № 2) надати старшому інспектору з 

кадрів Зайцевій Н.В.  (до 20.01.2020 р.). 

3.3.  До 20.01.2020 провести семінар з посадовими особами коледжу щодо 

подання е-декларацій за 2019 рік (список посадових осіб - Додаток 2); 

3.4.  Організувати  проведення    перевірки   фактів своєчасності подання 

е-декларацій.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0960-16#n4


 

4. Старшому інспектору з кадрів ЗАЙЦЕВІЙ Н.В., як члену підрозділу з 

питань запобігання та виявлення корупції, при прийомі на роботу нових 

посадових осіб: 

4.1.Вносити їх дані в облікові відомості  списків посадових осіб (дод.№ 2); 

4.2. Організувати  вивчення та доведення  під особистий підпис до кожної 

знову прийнятої посадової особи положень Закону України «Про  запобігання 

корупції», в частині прав, обов’язків та обмежень (додаток 3). 

4.3. Попереджати   щодо кримінальної, адміністративної, цивільно-

правової та дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства у 

сфері запобігання і протидії корупції. 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на голову підрозділу з питань 

запобігання та виявлення корупції в Лисичанському державному гірничо-

індустріальному коледжі ВОРОБЙОВУ  Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

Директор коледжу                                                                    Сергій ЛОТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора ЛДГІК 

від 10.01.2020 № 5-О/А 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо запобігання і протидії корупції в Лисичанському  

державному гірничо-індустріальному коледжі на 2020 рік  

 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконан

ня 
1 2 3 4 

1 Забезпечити виконання положень Закону України 

«Про  запобігання   корупції» та інших нормативно-

правових актів антикорупційного характеру 

всі працівники 

коледжу 

протягом 

року 

2 Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів 

на засадах неупередженого конкурсного відбору, а 

також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення 

та усунення конфлікту інтересів 

Старший інспектор 

з  кадрів 
постійно 

3 Забезпечити впровадження на відділеннях коледжу 

об'єктивного стандартизованого контролю 

успішності студентів з кожної дисципліни 

відповідно до вимог системи оцінювання знань та 

вмінь студентів 

Заступник 

директора з 

навчальної роботи, 

завідувачі відділень 

постійно 

4 Разом із органами студентського самоврядування 

проводити анонімне опитування студентів, зокрема, 

аналізувати інформацію щодо фактів здирництва і 

хабарництва 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

постійно 

5 Проводити роз'яснювальну роботу серед викладачів, 

студентів та співробітників коледжу та вживати 

дієвих заходів щодо неприпустимості подарунків 

викладачеві від студентів,які можуть бути розцінені, 

як хабар під час навчального процесу 

Заступник 

директора з 

навчальної роботи, 

завідувачі відділень 

постійно 

6 З метою неприпустимості фактів хабарництва 

забезпечити відкритість та прозорість у коледжі 

проведення державної підсумкової атестації, 

захисту курсових та дипломних проектів, 

урочистого вручення дипломів про освіту 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

постійно 

7 

Організувати постійне функціонування та аналіз 

роботи «Скринька довіри» в навчальному корпусі 

коледжу 

Заступники 

директора з 

навчальної та 

виховної роботи, 

голова студради 

постійно 

8 Систематично розглядати на засіданнях відділень, 

циклових комісій питання протидії корупційним та 

злочинним проявам. 

 

Голови циклових 

комісій 
постійно 



1 2 3 4 

9 Попередити завідувачів відділень, заступника 

директора з навчальної роботи, голів циклових 

комісій про персональну відповідальність за 

дотримання вимог чинного законодавства щодо 

запобігання проявів посадових зловживань та 

хабарництва. Інформувати керівництво коледжу 

при виявленні таких фактів 

Підрозділ з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

 

постійно 

10 Поширювати знання про антикорупційне 

законодавство серед батьківської спільноти, 

студентської молоді шляхом проведення виховних 

годин, анкетування, тематичних занять з питань 

протидії корупції, виховних заходів з метою 

формування негативного ставлення студентської 

молоді до корупційних проявів 

Завідувачі відділень, 

заступник директора 

з виховної роботи, 

класні керівники. 

 

постійно 

11 Активізувати роботу органів студентського 

самоврядування з профілактики та запобігання 

корупційних та злочинних проявів, з метою 

формування негативного ставлення студентської 

молоді до корупційних проявів. Систематично 

проводити збори на відділеннях з метою 

інформування керівництва коледжу про випадки 

хабарництва та здирництва 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

голова студентської 

ради 

 

Постійно 

12 При здійсненні закупівель за державні кошти чітко 

дотримуватися норм чинного законодавства, які 

регламентують зазначену діяльність 

Тендерний комітет Постійно 

13 При розробці кошторису доходів і видатків коледжу 

здійснювати фінансовий аналіз порушень та 

зауважень, встановлених фінансовою інспекцією 

стосовно цільового використання бюджетних 

коштів 

Головний бухгалтер Постійно 

14 Удосконалити координацію власних дій з 

правоохоронними та контрольно-ревізійними 

органами, спрямованими на виявлення та своєчасне 

попередження порушень фінансово-господарської 

дисципліни, нераціонального використання 

бюджетних коштів 

Головний бухгалтер постійно 

15 Аналізувати скарги та звернення громадян до 

коледжу, в яких вбачається порушення посадовими 

особами антикорупційного законодавства. 

Юристкосульт 

 
Постійно 

16 Розмістити заходи щодо попередження та 

профілактики корупційних діянь на офіційному 

сайті коледжу 

Соболь В.С. 

 

до 25.01. 

2020 р. 

17 Забезпечити розгляд на нарадах, зборах питань 

стосовно запобігання та протидії корупції, а також 

реалізації заходів щодо запобігання корупційним 

проявам та реагування на них, стану роботи зі 

скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері. 

Заступники 

директора з 

навчальної  та 

виховної роботи 

Протягом 

року 

18 Систематично аналізувати виконання даних заходів 

та надавати інформацію про виконання Плану 

заходів директору коледжу, або особі яка виконує 

його обов’язки 

Заступники директора 

з навчальної  та 

виховної роботи, 

головний бухгалтер 

Двічі   

на рік 



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора ЛДГІК 

від 10.01.2020 № 5-О/А 
 

 

ПЕРЕЛІК ПОСАДОВИХ ОСІБ 

 

Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу, які згідно 

 із статтями 45, 52 Закону України   «Про запобігання   корупції»  зобов’язані  

щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті 

Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що 

визначається Національним агентством та  повідомляти про суттєві зміни у майновому стані 

 

 

Посада ПІБ 

Підпис про ознайомлення 

з положеннями Закону 

України «Про запобігання 

корупції» (додаток 3)  

Директор  Лотов С.І  

Заступник  директора  

з навчальної роботи 
Кадацька Л.В. 

 

Заступник  директора  

з виховної роботи 
Воробйова Н.Д. 

 

Заступник  директора  

з адміністративно-господарської  

роботи 

Абзалов Р.Р. 

 

Головний бухгалтер Сагадієва О.В.  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0960-16#n4


 Додаток 3 

до наказу від 10.01.2020 № 5-О/А 

 

ВИТЯГ 

з Закону України «Про запобігання корупції» 

 
Стаття 1. Визначення термінів  

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 

2, пункті 4 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати 

декларацію відповідно до цього Закону; 
 

Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону 

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування: 

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини 

першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, 

державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, 

господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі; 

Стаття 22. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища 

1. Особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється 

використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим 

можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі 

використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах. 

Стаття 23. Обмеження щодо одержання подарунків 

1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, 

забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки 

для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб: 

1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування; 

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи. 

2. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, можуть 

приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім 

випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких подарунків не 

перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день 

прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї 

особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених 

для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки. 

Стаття 25. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 

1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється: 

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, 

медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою 

діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; 

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової 

ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли 

особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи 

територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n1061
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n37
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26
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(спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України. 

2. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не поширюються на депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які 

здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних, 

помічників-консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови 

Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника 

Голови Верховної Ради України, працівників секретаріатів депутатських фракцій 

(депутатських груп) у Верховній Раді України. 

Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб 

1. Особи, зазначені у підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 частини першої статті 3 цього 

Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо 

підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. 

Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 

частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду 

в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. 

Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на: 

1) народних засідателів і присяжних; 

2) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з 

них статусу виборної особи; 

3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними 

центрами), а також гірських населених пунктах. 

2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, 

відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у 

п’ятнадцятиденний строк. 

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або 

близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню 

в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. 

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, 

підлягає звільненню із займаної посади. 

Стаття 28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

1. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані: 

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту 

інтересів; 

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи 

повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів 

безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає 

наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне 

агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання 

повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; 

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; 

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. 

 
Стаття 38. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно 
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додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими 

у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими. 

Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3 

цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному 

веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що 

визначається Національним агентством. 

2. Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3 

цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими 

деклараціями. 

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а" і "в" пункту 2 

частини першої статті 3, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати 

в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 

3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 

частини першої статті 3 цього Закону, та особа, зазначена у пункті 4 частини першої статті 3 

цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду, подає в установленому цим 

Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік. 

4. Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати 

виправлену декларацію, але не більше трьох разів. 

У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, 

несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт 

декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями. 

 
Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю 

1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в 

установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний 

строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із 

зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента. 

2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання 

доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 

прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного 

року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання 

майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. 

Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства. 

Положення частини другої цієї статті застосовуються до суб’єктів декларування, 

які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим 

рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону. 

3. Порядок інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в 

установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані визначаються 

Національним агентством. 
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Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення 

1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені 

в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, 

цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. 

У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою 

злочину самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, 

визначених Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи кримінально-правового 

характеру. 

2. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з 

корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у 

виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що 

прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності 

у встановленому законом порядку. 

Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів 

та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом 

порядку. 

{Частину другу статті 65 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 263-IX від 

31.10.2019} 

3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший 

спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або 

приписом Національного агентства рішенням керівника органу, підприємства, установи, 

організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове 

розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

4. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до 

відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до 

цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не 

передбачено законом. 

5. Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової 

діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, 

визначеному законом. 

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з 

корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути 

відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу 

(установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи 

судом. 

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з 

корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення 

відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній 

заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-20#n169
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-20#n169
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

