
План заходів 
щодо запобігання і протидії корупції 

по комунальному закладу «Костянтинівський медичний коледж»

№
з/п Найменування заходу Строк виконання Відповідальний

1

Проведення щоквартального аналізу 
стану дотримання антикорупційного 
законодавства та вживання додаткових 
заходів щодо усунення виявлених 
недоліків у забезпеченні проведення 
єдиної державної політики у сфері 
запобігання і протидії корупції

упродовж IV кв. 
2017р. та І кв.
2018р.

адміністрація
коледжу

2

Забезпечення виконання та дотримання 
розділу IV «Правила етичної 
поведінки» Закону України «Про 
запобігання корупції», інших 
нормативних актівщодо правил етичної 
поведінки викладачів та працівників 
коледжу.

упродовж IV кв. 
2017р. та І кв.
2018р.

адміністрація
коледжу

3

Проводити профілактично- 
роз’яснювальну роботу з працівниками 
коледжу, спрямовану на формування 
сталого усвідомлення неприпустимості 
вчинення корупційних діянь та інших 
видів правопорушень

постійно
адміністрація 
коледжу, 
голови МК

4

Проводити роз’яснювальну роботу в 
коледжі з приводу недопущення 
порушень вимог антикорупційного 
законодавства

постійно
адміністрація 
коледжу, 
голови МК

5

Проводити анонімне опитування серед 
студентів щодо виявлення можливих 
фактів порушення антикорупційного 
законодавства

постійно
адміністрація 
коледжу, 
голови МК

6 Здійснювати прозору процедуру 
закупівель товарів, робіт, послуг за

при здійсненні 
закупівель

головний
бухгалтер,



рахунок державних коштів відповідно 
до законодавства з метою запобігання 
можливим проявам корупції, 
фінансовим правопорушенням та іншим 
зловживанням

відповідальні за 
закупівлі

7

Забезпечення здійснення обліку 
працівників та осіб, які навчаються в 
коледжі, притягнутих до 
відповідальності за вчинення 
корупційних правопорушень

при надходженні 
інформації

начальник 
відділу кадрів

8
Огляд- виставка інформаційних плакатів 
«Запобігання корупції в навчальному 
закладі»

грудень 
2017 року

Лісова О. В. 
Костенко В. Г.

9 Виховні години, години спілкування в 
групах «Знай права-виконуй обов’язки»

грудень 
2017 року

класні керівники 
Лісова О. В. 
Костенко В. Г.

10

Зустріч - консультація з представником 
міської адвокатської колегії 
«Юридичний аукціон» : «Запитуйте - 
відповідаємо»

листопад 
2017 року

Бєляєв В.О. 
Тодорова М.А.

11
Тематичні бесіди, круглі столи щодо 
недопущення виникнення реального, 
потенційного конфлікту інтересів.

упродовж IV кв. 
2017р. та І кв.
2018р.

класні керівники

12

Зустріч з психологами та соціальними 
працівниками мобільної групи 
«Українська фундація громадського 
здоров’я»

грудень 2017 року 
березень 2018 року 
квітень 2018 року

Костенко В. Г. 
Тодорова М.А.

13

Тематична зустріч «Закон у Вашому 
житті: проблеми і способи їх 
недопустимості» зі спеціалістами 
ЦСССДМ Костянтинівської міської ради 
та спеціалістами Костянтинівського 
рагсу

жовтень 2017 року 
квітень 2018 року 
травень 2018 року

Костенко В. Г. 
Тодорова М.А.

14

Зустріч з робітниками 
Костянтинівського відділення 
національної поліції Бахмутського 
відділу національної поліції ГУНП в 
Донецькій області «Відповідальність за 
скоєний злочин»

грудень 2017 року 
травень 2018 року

Лісова О. В. 
Костенко В. Г.

15
Забезпечити висвітлення інформації 
щодо вимог антикорупційного 
законодавства на \УЕВ-сайті коледжу

упродовж року
Караміна О.М.,
методист
коледжу


