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                                                    Інформація 
                        про  стан роботи  відділу освіти та закладів   
                        освіти міста   з питань виконання  Закону  
                        України «Про запобігання корупції» у 2018 році 
 
     На виконання Закону України «Про запобігання корупції» міським відділом 

освіти проводиться робота по застосуванню  антикорупційного законодавства, 

протидії корупції, формуванню у педагогічних працівників, всіх працівників 

системи освіти міста  нетерпимого, негативного ставлення до корупції. 

Здійснюються заходи по підвищенню довіри громадян, батьків до органів  

місцевого самоврядування  з метою запобігання скарг у вищі органи  влади. 

Проводиться робота по своєчасному і  ефективному розгляду і вирішенню 

звернень громадян, повідомленню заявників про результати розгляду звернень. 

    Але  робота ця  ще  потребує покращення, тому що скарги  продовжували 

надходити і на  «гарячу» урядову лінію, і в Департамент науки і освіти,  і  в  

міськвиконком. 

      Проводиться робота  щодо підвищення рівня  правової свідомості 

педагогічних працівників, учнів,батьків в частині  обізнаності їх зі  своїми 

правами  і обов’язками, механізмами їх реалізації та правовими способами  

захисту. 

     В останній  час   така робота  проводилась під час проведення 

Всеукраїнського тижня права, проводилась  і проводиться працівниками 

місцевої прокуратури, відділення Національної поліції , інших правоохоронних 

органів. 

     Питання щодо запобігання корупції в тій чи іншій  мірі постійно  

розглядається на нарадах з керівниками закладів освіти, на апаратних нарадах у 

відділі освіти. 

   Працівники апарату управління відділу освіти  (4 чол. – начальник відділу, 

заступник начальника, головний спеціаліст та спеціаліст І категорії)  до 



01.04.2018 року   надали  е-декларації (електронні декларації) про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання  фінансового характеру за 2017 рік. 

     З метою контролю за використанням  позабюджетних коштів  інформація 

про їх використання  розміщується  на офіційних  сайтах дошкільних, 

загальноосвітніх  та позашкільних закладів освіти, хоч тут  теж  є  ще проблеми 

з якісним, своєчасним і в повному  обсязі розміщення такої інформації. 

     Робота по залученню і використанню позабюджетних коштів  проводиться 

батьківськими комітетами закладів освіти і оформляється через спеціальні  

рахунки  в банках. 

     Тендерні  закупівлі  здійснюються  із дотриманням Закону України  «Про 

здійснення державних закупівель» та інших  нормативно-правових актів  

відкрито, з розміщенням  відповідної  інформації на веб-сайті відділу освіти. 

     Проявів корупції у сфері освіти міста  Первомайський у 2018 році  немає. 

     В зв’язку  з призначенням нового начальника відділу освіти виникли  

відносини прямого підпорядкування  близьких  осіб (так званий  конфлікт 

інтересів), який було залагоджено  встановленням зовнішнього  контролю 

відповідальної особи  за  здійсненням  зовнішнього контролю в умовах 

конфлікту інтересів.  Такою  особою розпорядженням  міського голови від 28 

листопада 2017  року  № 232-к  призначена  заступник міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів Н.П. Харченко. 

     З серпня  2018 року  конфлікту інтересів не існує, оскільки директор ЗОШ  

№ 6  Спінчевська Л.Р. переведена на роботу  учителем  біології. 

     Питання запобігання  корупції  знаходиться на постійному контролі. 

 

 

 

Заступник начальника відділу освіти                                        О.І. Мартиненко                                                   


