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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» з 
метою запобігання правопорушенням, посадовим зловживанням, 
хабарництву в системі фахової перед вищої освіти створити в 

Чемеровецькому медичному фаховому коледжі постійно діючу Раду у складі 
директора, заступників директора з навчальної та виховної роботи, 
завідуючих відділеннями, голів циклових комісій, представників 
приймальної комісії, Ради коледжу та студради. 

2. Основними завданнями Ради є інформування громади про можливі 
шляхи та запобігання корупційним діям з боку учасників освітнього процесу. 

3. Рада розробляє заходи щодо запобігання проявам корупції в 
Чемеровецькому медичному фаховому коледжі. 

4. Виносить питання на розгляд педагогічної ради, Ради коледжу, 
загальних зборів студентів щодо боротьби з проявами корупції. 

II. РОЛЬ ГРОМАДИ У СТВОРЕННІ БЕЗКОРУПЦІЙНОГО 
ПРОСТОРУ 

1. Виявляти можливі шляхи для прояву корупційних дій з боку 

адміністрації, педагогічних працівників, студентів. 

2. Сприяти розповсюдженню інформації про заходи в Чемеровецькому 

медичному фаховому коледжі  щодо запобігання корупції. 

III. ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

1. Не допускати посадових зловживань, правопорушень і хабарництва 

серед працівників навчального закладу. 

2. Посилити відповідальність керівників структурних підрозділів 

коледжу за дотриманням вимог чинного законодавства при проведенні 

навчальних занять, практики. 

3. Забезпечити об'єктивність оцінювання знань студентів, зокрема, 

шляхом удосконалення організації проведення директорських контрольних 

робіт, введенням контрольних заходів. 

4. Провести у всіх структурних підрозділах Чемеровецького 

медичного фахового коледжу роз'яснювальну роботу, звернувши увагу 

викладацького складу на розвиток і утвердження партнерських, чесних і 

доброзичливих стосунків із студентством. 

5. Попередити факти тиску на студентів, які інформують керівництво  

навчального закладу про факти хабарництва, з боку викладачів та інших 

посадових осіб. 
IV. ОБОВ’ЯЗКИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

1. Забезпечити здійснення заходів щодо недопущення фактів 
хабарництва та корупції при проведенні прийому до Чемеровецького  
медичного фахового коледжу. 

2. Вжити заходів щодо належного організаційного рівня роботи 
приймальної комісії та  відкритості і прозорості проведення вступних 



випробувань, ширше запроваджувати новітні форми тестових вступних 

випробувань. 
3. Інформувати абітурієнтів та їх батьків про роботу телефону довіри 

та гарячої лінії МОЗ та Міносвіти. 
4. Забезпечити дотримання вимог Умов прийому до  навчальних 

закладів щодо єдиної форми і кількості вступних випробувань для 
абітурієнтів, які вступають на бюджетну та контрактну форму навчання. 

 
V. РОЛЬ  СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У 

ЗАПОБІГАННІ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ 

1. Роз’ясняти студентам про роботу студради, спрямовану на 

запобігання правопорушенням, посадовим зловживанням, хабарництву у 

навчальному закладі. 

2. Проводити анонімне анкетування студентів щодо можливих фактів 

здирництва та хабарництва. 

3. Забезпечити функціонування у коледжі «Телефону довіри», «Пошти 

студентської довіри» та «Стендів довіри» на відділеннях. 

VІ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

1. Підтримання безкорупційного освітнього простору в 

Чемеровецькому медичному фаховому коледжі. 

2. Формування законослухняності громадян України. 
 

 

 


