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ЗКПО 23544346 

ПЛАН  ЗАХОДІВ 

Староаврамівського дошкільного навчального закладу «Капітошка» 

щодо виконання антикорупційного законодавства, 

запобігання і протидії корупції 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 

Проводити профілактично-

роз’яснювальну роботу з посадовими 

особами, спрямовану на формування 

сталого усвідомлення неприпустимості 

вчинення корупційних діянь та інших 

видів правопорушень 

Постійно 
Завідувач ДНЗ 

Ганзенко Л.І. 

2 

Розглянути питання щодо 

неприпустимості вчинення корупційних 

діянь на педагогічних радах, на 

батьківських зборах 

І квартал, 

ІІІ квартал 

Завідувач ДНЗ 

Ганзенко Л.І. 

3 

Організувати доведення вимог нового 

антикорупційного законодавства до 

підлеглих працівників під особистий 

підпис 

До 15.11.2017 
Завідувач ДНЗ 

Ганзенко Л.І. 

4 

Забезпечити добір і розстановку кадрів на 

засадах неупередженого добору 

кандидатів 

Постійно 
Завідувач ДНЗ 

Ганзенко Л.І. 

5 

Використовувати для подання звітності 

до управління освіти єдиної 

інформаційної системи управління 

освітою 

Постійно Костенко А.В. 

6 

Оприлюднення на офіційному 

веб-сайті інформації про результати 

роботи 

та прийняті рішення закладом. 

Постійно Костенко А.В. 

mailto:kapitoska_16@ukr.net


7 

При необхідності вносити зміни у розділ 

«Адміністративні послуги» на 

офіційному сайті закладу 

Постійно 
Завідувач ДНЗ 

Ганзенко Л.І. 

8 

Організувати та провести заходи з 

поширення знань про антикорупційне 

законодавство серед учасників 

навчально-виховного процесу у 

навчально – виховному комплексі 

ІІ квартал, ІV 

квартал 

Завідувач ДНЗ 

Ганзенко Л.І. 

9 

Поширювати знання про антикорупційне 

законодавство серед батьківських 

колективів, шляхом проведення виховних 

годин, анкетування, тематичних занять з 

питань протидії корупції, виховних 

заходів з метою формування негативного 

ставлення до корупційних проявів 

І квартал, ІІІ 

квартал 

Завідувач ДНЗ 

Ганзенко Л.І. 

10 
Сприяти впровадженню системи 

антикорупційної освіти у закладі 
Постійно 

Завідувач ДНЗ 

Ганзенко Л.І. 

11 

Забезпечення отримання благодійної 

допомоги у вигляді грошових коштів 

виключно з власної ініціативи 

благодійників і лише через спеціально 

відкриті дошкільними батьківськими 

комітетами 

Постійно 
Завідувач ДНЗ 

Ганзенко Л.І. 

12 

Висвітлення на офіційному веб-сайті та 

дошці оголошень закладу звітних 

інформацій про використання грошових 

коштів, отриманих від благодійників 

через спеціальні рахунки у банках чи 

інших фінансових установах 

Щорічно, з 

першого 

вересня по 

перше грудня 

Завідувач ДНЗ 

Ганзенко Л.І. 

та 

 Костенко А.В. 

13 
Розробити плани заходів щодо 

запобігання і протидії корупції 
До 15.11.2017 

Завідувач ДНЗ 

Ганзенко Л.І. 

 

   Завідувач ДНЗ:                                      Л.І. Ганзенко 


