
Звіт 

про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції у 

Чемеровецькому медичному фаховому коледжі за 2022 рік 

 
На виконання Закону України «Про запобігання корупції»,  з метою 

запобігання корупції, виявлення корупційних правопорушень, мінімізації та 

усунення наслідків корупційних правопорушень протягом 2022 року 

Чемеровецьким медичним коледжем  (далі - Коледж) реалізовано положення 

Антикорупційної програми Чемеровецького медичного коледжу  на 2021-

2023 роки. 

Питання запобігання корупції було включено на постійній основі під час 

обговорення питань, пов’язаних з освітньою, науковою, виховною та 

господарською діяльністю Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

 Згідно з планом заходів щодо попередження га профілактики 

корупційних правопорушень у Коледжі постійно проводилась 

роз'яснювальна робота з тлумачення основних положень Закону України 

«Про запобігання корупції» серед працівників, співробітників та осіб, що 

навчаються в Коледжі; проводилися обов'язкова антикорупційна експертиза 

проектів нормативно - правових актів, які готуються структурними 

підрозділами Коледжу з метою виявлення в них норм, що можуть сприяти 

вчиненню корупційних правопорушень; керівники структурних підрозділів 

брали участь у нарадах, семінарах, круглих столах з питань запобігання і 

протидії корупції; уповноваженими особами здійснювався розгляд питань 

стосовно виконання законодавства щодо запобігання корупції, реалізації 

заходів щодо запобігання корупційним проявам; на веб-сайті Коледжу 

розміщено Антикорупційну програму Чемеровецького медичного фахового 

коледжу на 2021-2023 роки, а також відповідну інформацію щодо 

запобігання корупції; здійснювався контроль за дотриманням вимог 

законодавства у сфері публічних закупівель, вживалися заходи із запобігання 

можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим 

зловживанням під час здійснення закупівель. 

В Коледжі ведеться постійний контроль за збереженням державного 

майна, проводиться його інвентаризація з метою запобігання фінансовим 

правопорушенням, постійно проводиться аналіз фінансової звітності для 

своєчасного виявлення та усунення можливих недоліків. 

З метою запобігання та можливим проявам корупції, фінансовим 

правопорушенням та іншим зловживанням в Коледжі здійснюється 

постійний контроль за використанням бюджетних коштів, збереження майна 

шляхом здійснення прозорої процедури закупівель товарів, робіт, послуг. 

 Крім того, на виконання  листа  Департаменту освіти, науки, молоді та 

спорту Хмельницької обласної державної адміністрації  №1912-41/2022 від 

11.11.2022 року  для забезпечення  неухильного дотримання вимог Закону 

України «Про запобігання корупції» доведені до відома усіх працівників  

«Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону  

України «Про запобігання корупції».  



За звітний період не виявлено фактів, що можуть свідчити про вчинення 

корупційних правопорушень працівниками Коледжу; відсутні відкриті 

кримінальні провадження щодо фактів корупції та посадових злочинів, 

педагогічних, науково-педагогічних, здобувачів освіти та інших категорій 

працівників Коледжу . 

 


