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НАКАЗ

27.08.2020 № 135-А

Про призначення уповноваженої особи 
з питань запобігання та виявлення 

корупції у закладі середньої освіти

На виконання Законів України «Про запобігання корупції» та «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 
корупційні правопорушення», Типового положення про уповноважений 
підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого 
наказом Національного Агенства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 
№ 102/20, з метою реалізації державної політики реформування системи із 
запобігання та протидії корупції, здійснення заходів щодо усунення причин та 
умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, 
пов’язаних із корупцією

НАКАЗУЮ:

1. Призначити уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення 
корупції в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №81 Запорізької міської 
ради Запорізької області Озерчук Л.К., заступника директора з навчально- 
виховної роботи.

2. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції 
закладу освіти:

2.1. У своїй роботі керуватися Положенням про уповноважену особу з 
питань запобігання і виявлення корупції.

2.2. Вживати заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяти його 
усуненню, контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання 
конфлікту інтересів, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних 
правопорушень ризики в діяльності працівників закладу освіти

Протягом року



2.3. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних 
правопорушень працівниками закладу освіти, інформувати в установленому 
порядку про такі факти директора закладу освіти.

2.4.Розглядати в межах повноважень повідомлення щодо причетності 
працівників закладу освіти до вчинення корупційних правопорушень.

3. На час відсутності уповноваженої особи виконання її обов’язків 
покласти на Цопу Д.К., заступника директора з навчально-виховної роботи.

4. Кітченко М.М., вчителю математики і інформатики, розмістити цей 
наказ на сайті закладу освіти.
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До 01.0^.2020

5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор закладу освіти
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