
Інформація  

щодо запобігання та виявлення корупції  

комунального закладу «Донецький обласний навчально- 

методичний центр психологічної служби системи освіти»  

департаменту освіти і науки  

Донецької облдержадміністрації 

за ІІ півріччя 2020 року 

 

На виконання листа Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 13.10.2020 року №22-03/55315/20 «Про звітування уповноваженого 

підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції» та 

листа Донецької обласної державної адміністрації від 22.10.2020 року №0.4/17-

51-42/4-20 комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний 

центр психологічної служби системи освіти» департаменту освіти і науки 

Донецької облдержадміністрації надає інформацію щодо діяльності 

відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції протягом ІІ 

півріччя 2020 року: 

1) Загальні питання організації роботи 

 Відповідними заходами було охоплено такі тематичні напрями як: 

- дотримання антикорупційних заборон і обмежень; 
- ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти 

корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів; 

- дотримання вимог етичної поведінки і  доброчесності. 

 Були розроблені та доведені до відома працівників методичні 

матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного 

законодавства: пам’ятки, буклети тощо. 

 Здійснювалось візування наказів (розпоряджень) з напрямів основної 

діяльності. 

Проведено роз’яснювальну роботу серед працівників комунального 

закладу «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної 

служби системи освіти» департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації, у тому числі проведено заходи, вжиті для 

підвищення рівня знань щодо запобігання корупції серед фахівців закладу, 

ознайомлювали та інформували про необхідність неухильного дотримання 

антикорупційного законодавства України та недопустимість вчинення 

корупційних діянь, а також інформували про необхідність знання своїх 



функціональних обов’язків, нормативних актів, посадових інструкцій, що 

регулюють професійну діяльність працівників закладу.   

В комунальному закладі «Донецький обласний навчально-

методичний центр психологічної служби системи освіти» департаменту 

освіти і науки Донецької облдержадміністрації відповідно до плану заходів 

проводились роз’яснювальні роботи, засідання трудового колективу з 

метою обговорення на порядку денному питань попередження проявів 

корупції, дотримання Закону України «Про запобігання корупції» та інших 

нормативно-правових документів.  

Окрім того, розміщувались матеріали на інформаційному стенді 

щодо можливості повідомлення про будь-які прояви корупції серед 

працівників закладу, оновлювались антикорупційні матеріали на 

офіційному веб-сайті у розділі «Запобігання та виявлення корупції», 

розміщувалась інформація з питань здійснення державних закупівель, 

передбачена нормативними актами, з метою запобігання можливим 

проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням 

під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок 

державних коштів 

Проводилась індивідуальна робота з фахівцями, спрямована на 

підвищення особистої відповідальності кожного за суворе додержання 

законів, фінансово-бюджетної дисципліни, збереження державного майна, 

недопущення використання працівниками своїх повноважень у корисних 

цілях, попередження корупційних правопорушень, інших порушень 

законодавства. 

Протягом ІІ півріччя 2020 року працівники закладу були 

ознайомленні з новими наказами, а саме:  

- наказ Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 17.03.2020 року №102/20 «Про затвердження Типового 

положення про уповноважений підрозділ (уповноважену 

особу) з питань запобігання та виявлення корупції»; 

- наказ Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 24.03.2020 №112/20 «Про встановлення обов’язкових 

вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого 

підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в 

державних органах». 

 



2) Виконання антикорупційної програми 

Відповідно до статті 62 Закону України «Про запобігання 

корупції» –  Антикорупційна програма юридичної особи – це комплекс 

правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання 

корупції у діяльності юридичної особи. 

В обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується 

керівниками: 

- державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у 

яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де 

середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) 

рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації 

продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят 

мільйонів гривень; 

- юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно 

до Закону України «Про публічні закупівлі», якщо вартість 

закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або 

перевищує 20 мільйонів гривень. 

{Пункт 2 частини другої статті 62 із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 679-VIII від 15.09.2015, № 140-IX 

від 02.10.2019; в редакції Закону № 114-IX від 19.09.2019} 

Комунальний заклад «Донецький обласний навчально-методичний 

центр психологічної служби системи освіти» департаменту освіти і науки 

Донецької облдержадміністрації не відповідає вищезазначеним вимогам, 

на цій підставі Антикорупційна програма та приймалась та не 

запроваджувалась. 

3) Дотримання вимог фінансового контролю: 

 Вживались заходи для забезпечення дотримання вимог фінансового 

контролю, а саме розміщувалась інформація на офіційному веб-

сайті та надавались посилання  на нормативну базу та роз'яснення 

Національного агентства. 

4) Організація роботи з викривачами 

 Забезпечено функціонування внутрішніх каналів повідомлення про 

можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання 

корупції»; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-19#n421
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-19#n201
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140-20#n427
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140-20#n427
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140-20#n427
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20#n1139


 Забезпечено ознайомлення працівників з процедурами здійснення 

повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень та щодо захисту викривачів. 

Взята участь у відповідних заходах 

22.10.2020 – лекція (в межах ІІІ етапу курсів підвищення кваліфікації 

Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України) «Нормативно-правове забезпечення державної 

антикорупційної політики» – спікер: Пугач В.Г., доцент. 

Порушення вимог антикорупційного законодавства 

В комунальному закладі «Донецький обласний навчально-методичний 

центр психологічної служби системи освіти» департаменту освіти і науки 

Донецької облдержадміністрації порушень вимог антикорупційного 

законодавства за ІІ півріччя 2020 року  не виявлено. 

Наявність корупційних ризиків за напрямами діяльності та вжиті заходи 

щодо усунення чи послаблення негативного впливу 

Корупційних ризиків, зокрема, таких як конфлікт інтересів, 

недоброчесність педагогічних працівників, безконтрольність з боку керівництва, 

наявність дискреційних повноважень, за напрямами діяльності комунального 

закладу «Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної 

служби системи освіти» департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації у звітному періоді не виявлено. 

 

 

 

В.о. директора                                                                                Н. В. Лугінець 

 

 

 

Відповідальна особа                                                                      О. Ю. Скиба 

за проведення роботи  

з питань запобігання  

та виявлення корупції 


