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ПЛАН
роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції 

Управління освіти і науки Чернігівської обласної держ авної адміністрації на 2020 рік

№
з/п

Зміст заходу Термін
виконання

Відповідальні
виконавці,

співвиконавці

Очікуваний результат 
(за необхідності)

Спосіб 
контролю, 

відмітка про 
виконання

1 2 3 4 5 6
1. Проводити роз’яснювальну роботу серед 

державних службовців щодо положень законів 
України «Про державну службу», «Про 
запобігання корупції» з метою запобігання 
корупційним та пов’язаним з корупцією 
правопорушенням.
Проводити спеціальні заняття з цього питання з 
державними службовцями Управління освіти і 
науки

Протягом
року

Завідувач 
сектору по 

роботі 3 
персоналом 

Хожаїнова 1.В.

Недопущення
порушень
антикорупційного
законодавства



2

2. Здійснювати контроль за дотриманням вимог 
законодавства щодо врегулювання конфлікту 
інтересів.
Проводити роз’яснювальну роботу серед 

державних службовців щодо обов’язковості 
повідомлення про наявність конфлікту інтересів 
та механізмів його врегулювання

Протягом
року

Хожаїнова І.В. Виконання р. V 
Закону України «Про 
запобігання 
корупції», постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 
04.09.3013 № 706 
«Питання 
запобігання та 
виявлення корупції»

-£и£с№#в

3. Надавати методичну та консультативну допомогу 
державним службовцям у заповненні декларацій 
особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави.
Подавати начальнику Управління освіти і науки 
доповідні щодо своєчасності подання чи 
неподання електронних декларацій працівниками 
Управління освіти і науки

Протягом
року

квітень

Хожаїнова І.В. Виконання ст. 49 
Закону України «Про 
запобігання 
корупції» ШМо

4. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про 
вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень працівниками 
Управління освіти і науки, інформувати 
начальника або заступників начальника 
Управління освіти і науки, а також правоохоронні 
органи відповідно до їх компетенції

Протягом
року

Хожаїнова І.В. Виконання постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 
04.09.3013 № 706 
«Питання 
запобігання та 
виявлення корупції»
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5. Забезпечити умови для повідомлень 
працівниками (викривачами) та іншими 
громадянами про порушення вимог Закону 
України «Про запобігання корупції», вчинені 
працівниками Управління освіти і науки

Протягом
року

Хожаїнова І.В. Виконання р. VIII 
Закону У країни «Про 
запобігання 
корупції»

6. Забезпечити своєчасне реагування на 
повідомлення про факти корупційних 
правопорушень, вчинених працівниками 
Управління освіти і науки, та інформування 
заявників про результати такого реагування

Протягом
року

Хожаїнова І.В. Виконання постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 
04.09.3013 № 706 
«Питання 
запобігання та 
виявлення корупції»

г- V ' '

7. Вести Журнал обліку працівників Управління 
освіти і науки облдержадміністрації, притягнутих 
до відповідальності за вчинення корупційних чи 
пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом
року

Хожаїнова І.В. Виконання постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 
04.09.3013 № 706 
«Питання 
запобігання та 
виявлення корупції»

8. Забезпечити додатковий контроль за 
дотриманням законодавства під час проведення 
конкурсів на зайняття вакантних посад державної 
служби категорії «Б» і «В» Управління освіти і 
науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації

Протягом
року

Хожаїнова І.В. Недопущення
порушень
антикорупційного
законодавства
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9. Забезпечити періодичний моніторинг щодо 
здійснення конкурсного відбору на зайняття 
вакантних посад державної служби Управління 
освіти і науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації

Протягом
року

Хожаїнова І.В. Недопущення
порушень
антикорупційного
законодавства

■іішоиаис

10. Забезпечити періодичний інструктаж з питань 
порушення Закону України «Про запобігання 
корупції» з членами конкурсної комісії на 
зайняття вакантних посад державної служби 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації

Протягом
року

Хожаїнова І.В. Недопущення
порушень
антикорупційного
законодавства

^гжаис

11. Взаємодіяти з головним спеціалістом з питань 
запобігання та виявлення корупції апарату 
Чернігівської обласної державної адміністрації

Протягом
року

Хожаїнова І.В. Виконання постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 
04.09.3013 № 706 
«Питання 
запобігання та 
виявлення корупції»

Уповноважена особа з питань запобігання 
та виявлення корупції Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної адміністрації Ірина ХОЖАЇНОВА


