ЗВІТ
про організацію роботи із запобігання та протидії корупції в комунальному
вищому навчальному закладі «Ужгородський музичний коледж
імені Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради.

З метою, дотримання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії
корупції на виконання ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» та
вимог Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.10.2013 року №1432
«Про утворення (визначення) підрозділу (особи) з питань запобігання та
виявлення корупції» в Коледжі

призначено уповноважену особу з питань

запобігання та виявлення корупції серед працівників Коледжу. Розроблено та
затверджено директором план заходів.
Керівництво коледжу декларує в своїй діяльності відкритість та
партнерство у відносинах зі студентами, викладачами, громадськістю.
Протягом 2019 року здійснена належна робота для запобігання і протидії
корупції в коледжі, а саме:
-видані накази щодо запобігання і протидії корупції;
- надавали роз’яснювальну, методичну, консультаційну допомогу працівникам
та студентам з питань антикорупційного законодавства;
- забезпечили своєчасне, у повному обсязі подання працівниками коледжу
декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру ;
- забезпечили спільно з директором прозорість вступної кампанії шляхом
профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл, висвітлення її у засобах
масової інформації, на веб-сайті коледжу і на спеціальних стендах, доступних
широкій громадськості;
- залучення до цієї роботи органів студентського самоврядування;
- залучали представників органів студентського самоврядування до участі у
розгляді питань про призначення стипендій, відрахування та поновлення;
- посилено контроль за цільовим використанням бюджетних коштів,
достовірністю ведення бухгалтерського обліку, збереженням майна.

- регулярно здійснюється контроль за закупівлею товарно- матеріальних
цінностей, товарів, робіт та послуг для потреб коледжу, що

здійснюється

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;
- постійно контролюється процес поточних і капітальних ремонтів приміщень
коледжу та виконання укладених договорів підряду на дані види робіт.
-проводились обговорення законодавчих актів, листів МОН України та інших
розпорядчих документів органів виконавчої влади щодо боротьби з корупцією;
Проводилось вибіркове анкетування щодо стану негативних явищ в коледжі,
таких як:
-зловживання службовим становищем;
-перевищення повноважень;
-недбале ставлення до посадових обов’язків;
-хабарництво.
Для виявлення можливих порушень вимог Закону України «Про
запобігання корупції» в частині фінансового контролю проведено перевірки
фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування, які працюють
(працювали) в коледжі надавалась допомога працівникам у їх заповненні.
З метою запобігання проявів посадових зловживань та хабарництва під час
проведення семестрових екзаменів та вступних випробувань, дотримання норм
діяльності, визначених законодавством та нормативними актами в галузі освіти,
забезпечення

відкритості і

прозорості освітнього процесу директором

видаються відповідні накази, які доводяться до відома колективу. Ці питання
обговорюються на засіданнях Педагогічної ради коледжу. Перед керівниками
підрозділів ставиться питання про особистий контроль за забезпеченням
недопущення порушень законодавства.
З метою забезпечення належного контролю та оперативного реагування
на можливі факти порушень і зловживань, а також для надання інформаційної
та методичної допомоги студентам в коледжі існує консультаційний телефон

довіри (63-19-50), інформація про який постійно розміщена на стенді коледжу,
впроваджена «скринька довіри». Викладацький колектив, студенти та їх батьки
постійно інформуються про заходи щодо запобігання проявів посадових
зловживань, корупції та хабарництва, які проводить МОН України. Прозорості
навчального процесу сприяють також батьківські збори, які традиційно
проводяться в коледжі.
Згідно статті 30. Закону України «Про освіту» та наказу МОН України
№ 166 від 19.01.2015р. «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність
вищих навчальних закладів», вся інформація про роботу коледжу (навчання та
вступ до закладу, всі події з життя Коледжу, законодавчі акти стосовно
освітянської сфери) оприлюднюється та постійно оновлюється на веб- сайті .
З метою створення конкурентного середовища у сфері державних
закупівель, запобігання проявам корупції, забезпечення прозорості процедур
закупівель товарів, робіт та послуг за кошти обласного бюджету, досягнення
оптимального і раціонального їх використання, відповідно до ст. 11 Закону
Україну «Про публічні закупівлі», наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Примірного
положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)», в Коледжі
створений Тендерний комітет та затверджено Положення про Тендерний
комітет.
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оприлюднюється на вебсайті коледжу. Всі плани закупівель опубліковані на
електронному майданчику zakupki.prom.ua.
Під постійним контролем знаходиться виконання Постанови Кабінету
Міністрів України № 796 від 27.08.2010 року «Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами
та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми
власності».

В трудовому колективі на засіданнях адміністративної та педагогічної
ради обговорюються питання бюджету, його видатків та доходів, стану майна
та його використання, про дотримання антикорупційних заходів.
Результати заходів щодо запобігання та протидії корупції розглядались
на засіданнях педагогічної ради.
Моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійного
спілкування викладачів та студентів, уникнення дій на основі приватного
інтересу та конфлікту інтересів, виключення із практики академічної діяльності
проявів хабарництва
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доброчесність», введеного в дію наказом директора № 146 від 17.12.2018р.
Зборами трудового колективу комунального вищого навчального закладу
«Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора» Закрпатської обласної
ради 26 грудня 2019 року розглянута та схвалена Антикорупційна програма
на 2020-2021 роки.
За звітний період врегульовано один випадок конфлікту інтересів. А
саме, у зв’язку з проходженням атестації члена атестаційної комісії.
Врегулювання конфлікту інтересів здійснено шляхом не прийняття участі в
голосування через повідомлення уповноваженій особі з питань запобігання та
виявлення корупції.
Протягом 2019 р. в коледжі не зафіксовано випадків вчинення
корупційних правопорушень та зловживань.

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції
27.12.2019р.

Тетерюк-Кінч Ю.С.

