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НАКАЗ
м.Херсон

29.12.2021 року № 352-0

Про дотримання законодавства
України щодо запобігання корупції
в закладі

Відповідно до статті ЗО Закону України «Про освіту», на виконання вимог 
законів України «Про запобігання корупції», «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. 
№ 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) 
внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і 
закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, 
спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», на виконання 
наказу управління освіти Херсонської міської ради від 28.12.2021 року №1249-К 
«Про дотримання законодавства України щодо запобігання корупції в закладах 
та установах освіти Херсонської міської територіальної громади», з метою 
запобігання та протидії корупції в закладі, недопущення зловживань службовим 
становищем працівниками закладу, забезпечення прозорості надходження та 
використання благодійних та спонсорських коштів

НАКАЗУЮ:

1. Педагогічним працівникам закладу освіти:
1.1. Неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства України 

щодо запобігання корупції.
1.2. Заборонити здійснювати будь-які фінансові операції у закладі та 

надавати платні освітні послуги, крім тих, які передбачені Переліком 
платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими 
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.08.2010 № 796.

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Сніжані ЛЕВЧЕНКО, 
Галині ГРИЦАЄНКО, заступнику директора з виховної роботи 
Анастасії ДІВНІЧ:

2.1. 30.12.2021 року провести нараду з працівниками закладу, довести до
відома під підпис наказ по закладу (установі) та опрацювати 
законодавчу базу щодо порядку отримання благодійних внесків та 
можливих наслідків за вчинення корупційних діянь.
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2.2. Забезпечити оприлюднення інформації та документів, визначених 
статтею ЗО Закону України «Про освіту».

2.3. Здійснювати контроль за належним виконанням працівниками 
закладу своїх функціональних обов’язків згідно із посадовою 
інструкцією та притягувати до відповідальності працівників за 
примусовий та незаконний збір коштів з батьків, учнів та вихованців.

3. Уповноваженій особі з питань запобігання і виявлення корупції, 
вчителю історії Ірині ДАВИДЧУК:

3.1. У разі надходження звернень щодо фактів корупції, неправомірної 
вигоди, тощо забезпечувати їх невідкладний розгляд.

3.2. Забезпечити виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення 
корупції у Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 
Херсонської міської ради.

3.3. Упродовж року з метою підвищення рівня поінформованості, 
організувати проведення тематичних нарад із працівниками закладу з 
питань запобігання та протидії корупції.

4. Класним керівникам до 31.12.2021 року довести наказ по закладу освіти 
до відома батьківської громадськості та опрацювати чинні нормативно- 
правові акти щодо здійснення благодійної діяльності

5. Учителю інформатики Олені СЕРЕДІ розмістити даний наказ на вебсайті 
закладу освіти.

6. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання даного наказу 
покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Сніжані 
ЛЕВЧЕНКО, Галині ГРИЦАЄНКО, заступника директора з виховної 
роботи Анастасії ДІВНІЧ.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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