
ЗОЛОЧІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛЬВІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Н А К АЗ 

20 листопада  2020 року      №27-Р 

Про запобігання і протидію проявам 

корупції (хабарництва) у Золочівському 

фаховому коледжі Львівського НАУ 

 

 З метою запобігання і протидії посадовим зловживанням і корупційним 

правопорушенням (хабарництву) в Золочівському фаховому коледжі 

Львівського НАУ забезпечення виконання вимог законодавства України та 

реалізації Засад  державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, які затверджені Законом 

України від 14.10.2014 року №1699-УІІ, 

НАКАЗУЮ: 

1. Завідувачам відділеннями, головам циклових комісій, керівникам 

структурних підрозділів забезпечити відкритість та прозорість  усіх 

видів освітніх процесів у період підготовки, проведення заліково-

екзаменаційних сесій 2020-2021 навчального року. 

1.1.До  1.12.2020 року  ознайомити студентів денної та заочної форми 

навчання, викладацький та навчально-допоміжний персонал з 

інформаційним повідомленням  «Про запобігання і протидію проявам 

корупції (хабарництву) у Золочівському фаховому коледжі Львівського НАУ 

за формою, що додається  (Додаток 1) на основі проведеної роботи скласти та 

передати Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції у 

Золочівському фаховому коледжі ЛНАУ Бойко І.Я. списки вище зазначених 

осіб щодо попередження  про неприпустимість грошових чи інших зборів,  

хабарництва  і використання службового положення в корисливих цілях у 

період навчального процесу, проведення заліково-екзаменаційних сесій 2020-

2021 н.р., про персональну кримінальну, цивільно-правову та дисциплінарну 

відповідальність  за вчинення корупційних правопорушень, пов’язаних  з 

корупцією (Додаток 2). 

1.2. Вжити необхідних заходів щодо запобігання проявам посадових 

зловживань і корупції (хабарництву) під час проведення заліково-

екзаменаційних сесій. 



1.3. Дотримуватись норм  професійної етики, дисципліни викладацьким   і 

навчально-допоміжним персоналом в організації і забезпеченні навчального 

процесу. 

1.4. Керівникам структурних підрозділів Золочівського фахового коледжу 

ЛНАУ провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед своїх підлеглих  

щодо попередження порушень і зловживань  під час навчального  процесу. 

Попередити факти  тиску на студентів, які інформують керівництво та 

уповноважену особу з  запобігання  та виявлення корупції Золочівського 

фахового коледжу ЛНАУ про факти хабарництва, з боку  викладачів та інших 

посадових осіб. 

2. У разі виявлення корупційного правопорушення чи надходження  

інформації про вчинення такого  правопорушення працівниками  

структурних підрозділів співробітники Золочівського фахового коледжу 

ЛНАУ зобов’язані повідомити Директора або Уповноважену   особу з питань 

запобігання та виявлення  корупції Золочівського фахового коледжу ЛНАУ 

про виявлення такого правопорушення. 

3. Керівникам  структурних підрозділів забезпечити дотримання вимог  

Антикорупційної програми Золочівського фахового коледжу ЛНАУ та 

виконання Плану Заходів щодо запобігання  і протидії корупційним 

правопорушенням у Золочівському фаховому коледжі ЛНАУ. 

4. Уповноваженій особі з питань  запобігання та виявлення корупції   

Золочівського фахового коледжу ЛНАУ  розмістити на веб-сайті коледжу 

цей наказ та інформаційне  повідомлення: «Про запобігання і протидію 

проявам корупції (хабарництву) у Золочівському фаховому коледжі ЛНАУ за 

формою, що додається (Додаток 1). 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

В.о.директора коледжу     М.В.Павлюк 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

До наказу ЗКЛНАУ 

Від 20.11.2020 р. №27-Р 

 

Про запобігання і протидію проявам  корупції (хабарництва) 

 у 

Золочівському фаховому коледжі ЛНАУ 

 

 

Відповідно до Закону України  «Про запобігання корупції»  та наказу 

Золочівського фахового коледжу ЛНАУ від 20.11.2020 року  №27-Р «Про 

запобігання  і протидію проявам корупції (хабарництва) у ЗКЛНАУ» з метою 

запобігання і протидії проявам корупції  (хабарництва) в ЗКЛНАУ 

повідомляємо наступне: 

Золочівський фаховий коледж ЛНАУ закликає СТУДЕНТІВ та 

СПІВРОБІТНИКІВ повідомляти про прояви посадових зловживань і корупції  

(хабарництва) з боку викладацького   і навчально-допоміжного персоналу 

ЗКЛНАУ під час навчального  процесу, інші правопорушення, що пов’язані з 

їх діяльністю: 

в Золочівський фаховий коледж  ЛНАУ (с.Новоселище вул. Шевченка, 1) 

на електронну адресу: ZTLDAU@online.ua 

 

на поштову адресу:  80745, вул.Шевченка, 1 с.Новоселише 

Золочівського району Львівської області 

 

за телефоном: 0960736552 

 

      

 

 

 

mailto:ZTLDAU@online.ua


 

 

Додаток 2 

До наказу ЗКЛНАУ 

Від 20.11.2020 р. №27-Р 

 

 

СПИСОК 

СТУДЕНТІВ 

(викладацького та навчально-допоміжного персоналу) 

Відділення 

_________________________________________________________ 

Спеціальність ______________________________________________________ 

Курс ______________________________________________________________ 

Група _____________________________________________________________ 

щодо попередження  про неприпустимість грошових чи інших зборів, 

хабарництва і використання службового положення в корисливих  цілях у 

період  навчального процесу, проведення заліково-екзаменаційної сесії 2020-

2021 н.р. про персональну кримінальну, адміністративну, цивільно-правову 

та дисциплінарну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень 

та правопорушень, пов’язаних з корупцією та про ознайомлення   з 

інформаційним повідомленням  «Про запобігання і протидію проявам 

корупції (хабарництву) у Золочівському фаховому коледжі ЛНАУ  

№ 

з/п 

Прізвище та ініціали студента 

(викладацького та навчально-допоміжного 

персоналу) 

Підпис студента 

(викладацького та 

навчально-допоміжного 

персоналу) 

   

   

   

 

Керівник структурного підрозділу ___________      ____________________ 

                                                                                                       ( Підпис)                            (ініціали та прізвище) 

«___»___________ 2020 року 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор коледжу 

____________М.В.Павлюк 

Наказ №29-Р від 23.12.2020р. 

 

ПЛАН 

Заходів щодо  забезпечення  виконання вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» на 2021 рік 

№ 

з/п 

Найменування заходу Виконавці Термін виконання 

1. Забезпечити  безумовне виконання 

та дотримання законів України 

«про запобігання корупції». «Про 

Національне антикорупційне бюро 

України», Стратегії розвитку 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції  на 2017-2020 

роки та планів з їх реалізації, 

затверджених рішенням 

Національного  агентства з питань 

запобігання корупції від 22 червня 

2017 року №234 та інших 

нормативно-правових актів 

антикорупційного спрямування  

Директор, 

завідувачі 

відділеннями, 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

постійно 

2. Здійснення контролю за 

виконанням звернень громадян, 

вжиття заходів щодо недопущення 

порушення Законів України  «Про 

інформацію», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про 

звернення громадян» та неухильне 

дотримання прав і свобод людини і 

громадян 

Юрист, 

уповноважена 

особа з питань  

запобігання та 

виявлення 

корупції 

постійно 

4. Здійснювати контроль  за 

додержанням  вимог законодавства 

України в сфері запобігання  

корупції відповідно до 

Антикорупційної програми 

Адміністрація, 

уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Щоквар-

тально 

5. Вивчення позитивного досвіду 

роботи інших вищих навчальних 

Адміністрація, 

уповноважена 

 



закладів щодо запобігання та 

протидії корупції та розроблення 

заходів щодо його впровадження 

особа з питань  

запобігання та 

виявлення 

корупції 

6. При прийомі на роботу 

ознайомлювати з 

Антикорупційною програмою 

Золочівського коледжу ЛНАУ, 

інформувати працівників про 

необхідність неухильного 

дотримання антикорупційного 

законодавства України та 

недопустимість вчинення 

корупційних діянь 

Відділ кадрів Систематич-

но 

7. Забезпечити якісний добір і 

розстановку кадрів згідно Закону 

України «Про запобігання  

корупції», а також систематично 

проводити  оцінку рівня 

практичних та теоретичних знань 

працівників коледжу, насамперед 

знання ними своїх функціональних 

обов’язків, а також нормативних 

актів, посадових інструкцій, що 

регулюють їх професійну 

діяльність   

Відділ кадрів постійно 

8. Забезпечити прозорість здійснення  

державних закупівель.  Розміщення 

на офіційному веб-сайті 

передбаченої нормативними 

актами інформації з питань 

здійснення державних закупівель. 

Секретар 

тендерного 

комітету 

Постійно 

(згідно 

діючого 

законодав- 

ства при 

здійсненні 

державних 

закупівель) 

9. Опрацювання законопроектів, 

пов’язаних з питаннями боротьби з  

корупцією та внесення пропозицій 

і зауважень до Антикорупційної 

програми Золочівського коледжу 

ЛНАУ  

Уповноважена 

особа з питань  

запобігання та 

виявлення  

корупції, юрист) 

Протягом 

року 

10. Виявлення та усунення причин і 

умов, що сприяють вчиненню 

корупційних діянь та інших 

правопорушень, пов’язаних із 

корупцією, розгляд на дирекції, 

Дирекція, 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

уповноважена 

Щоквар- 

тально 



зборах трудового колективу, 

відділеннях про стан дотримання 

працівниками  антикорупційного 

законодавства з метою 

забезпечення відкритості та 

прозорості  в роботі коледжу 

особа з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

11. Забезпечувати  системний та 

ефективний контроль за ходом 

організації навчального  процесу, 

атестації студентів з метою  

недопущення корупційних 

правопорушень або порушень 

пов’язаних з корупцією 

Директор, 

завідувачі 

відділеннями, 

уповноважена 

особа з питань  

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Упродовж 

навчаль- 

ного року 

12. Відповідно до вимог 

законодавства, забезпечити 

своєчасне реагування на 

повідомлення про порушення 

вимог антикорупційного  

законодавства, передачу 

необхідних матеріалів  в 

установленому законом порядку, 

спеціально уповноваженим 

суб’єктам у сфері протидії 

корупції, притягнення винних до 

дисциплінарної відповідальності  

дирекція, 

уповноважена 

особа з питань  

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Система- 

тично 

13. Надання інформації  

уповноваженій особі з питань 

запобігання та виявлення корупції 

про осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Негайно при 

виявленні 

ознак 

корупційного 

правопоруше- 

ння 

14. Надання методичної та 

консультаційної допомоги щодо 

порядку  заповнення електронних 

декларацій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за 2020 рік 

Відділ кадрів, 

уповноважена 

особа з питань  

запобігання та 

виявлення 

корупції 

До 1.04.2021 

р. та 

протягом 

року (у разі 

надходження 

відповідних 

звернень) 

15. Організувати перевірку 

своєчасності надання декларацій та 

інформування відповідних органів 

про осіб, що не надали їх 

Відділ кадрів, 

уповноважена 

особа з питань  

запобігання та 

виявлення 

корупції 

До 5 квітня  



16. Вживання заходів щодо виявлення  

конфлікту інтересів та сприяння 

його усунення, контролю 

дотримання вимог законодавства 

щодо врегулювання  конфлікту 

інтересів, а також виявляти 

сприятливі для вчинення 

корупційних правопорушень 

ризики  в діяльності  посадових і 

службових осіб коледжу, 

здійснювати заходи, щодо 

усунення таких ризиків 

Директор,  

заступники 

директора, 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

завідувачі 

відділеннями, 

уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Постійно 

17. Здійснювати постійний контроль за 

станом організації роботи щодо 

додержання вимог 

Антикорупційної програми 

Золочівського коледжу ЛНАУ 

уповноважена 

особа з питань 

запобігання ви 

виявлення 

корупції 

Протягом 

року 

18.  Розглядати в межах повноважень 

повідомлення щодо причетності 

працівників коледжу до вчинення 

корупційних правопорушень. На 

системній основі здійснювати 

аналіз звернень, розглядати його на 

нарадах та розробляти  відповідні  

заходи щодо усунення  причин і 

умов, які сприяють корупційним 

проявам 

Директор,   

уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

постійно 

19. Розміщення  Плану заходів щодо 

забезпечення виконання вимог 

Закону України «Про запобігання 

корупції» на 2021 рік на 

офіційному веб-сайті 

Золочівського коледжу ЛНАУ 

Уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

До 

01.02.2021р. 

20.  Аналізувати  стан та результати 

роботи  щодо додержання  

антикорупційного законодавства та 

Антикорупційної програми  

Золочівського коледжу ЛНАУ, 

вживати додаткові заходи щодо 

усунення наявних недоліків у 

забезпеченні  проведення єдиної 

державної антикорупційної 

політики 

Завідувачі 

відділеннями, 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

уповноважена 

особа з питань  

запобігання та 

виявлення 

корупції 

постійно 

21. Систематично оновлювати  уповноважена постійно 



антикорупційні  матеріали на 

офіційному веб-сайті  коледжу 

особа з питань  

запобігання та 

виявлення 

корупції 

22. Узагальнити результати проведеної 

антикорупційної роботи за 2021 рік 

уповноважена 

особа з питань  

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Грудень  

2021 р. 

23. Розробка проекту Плану заходів 

щодо запобігання і протидії 

корупційним правопорушенням у 

Золочівському коледжі ЛНАУ на 

2022 рік 

уповноважена 

особа з питань  

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Грудень 

2021 р. 

 

 

Уповноважена особа з питань   

запобігання та виявлення корупції     І.Я.Бойко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


