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м.Кам' я нець-IIодiльськи й

0l липня 2019 року

Про запобiл,а нгl я t!рilвOпOр)/шIенням,

tIосадовI,Iм зловживанням "l"a хабарництtsy

ч:. l\i!

Згiдно вимог Закону Украiни uПро засади заlIобtг,ангrя l lll]{)rrr.,rii
корупцii>>, Наказу MiHicTepcTBa юс],иulr Украiни вiд 2З червня 2U ltJ prlKv Лi,
l380/5 КПро Затвердження МетодологiТ проведеFlня ai-{l llitoi]-!,lirltiitl,
експертизи> iз змiнами, внесеними згiдно з наказаL,Iи Brii Зt).Г]9.]0 i i ii Лi
ЗO9gl5, вiд l9.08.201З р J\b 172815 з метою запобiгання пpal]oli{]pylljilijliii.!;,
ПОСаДОВиМ Злов}киванням, хабарництву в системi вltшоi осrзi,гii ]iii,rt' j]iIli]il!;-

Подiльського медиLIного коледжч

НАКАЗУtо:
1,Забезпечити контроль за дотриманням законодавLlих ,i,a lIор]\,iатиRl}1.]х

ДОКУМеНТiВ З питань вищоi освiти членам ВiдбiрковоТ Kob,ricii" rtедагоr,i,lнt{L,llJ
прачiвниками, не допускати посадових зловживань, правопор\ tt{clIb j

хабарничтва серед прачiвникi в нав.tального закладу.

2.Посилити вiдповiдальнiсть членiв ВiдбlрковоТ Koп,,riciT за ,,li.}i,pi.l\,i,]ili;:l. i

виN4ог tIинного законодавства пiд час rrроведення Bc,t-_\Tlbtoi ltal,il;;iiil;' , "]l,"-,
porri.

З, ЗабеЗпеt{Ити об'сктивнiсть оцiнюванt{я знilЕlIл абi,r-уtrэitrl,гitl, :l,,:li,i;qli,,ji.. 11,.,11,1,,.,,:l:

)/ДОсконаJтення органiзаrrii проведенFIя вст\/пни\ ictlltгitr_ i].r :..,,) .: ..

розроблен иý,I и правиJlаN,tи прийом у.

4. ПРОвести серед всього складу Вiлбiрковоi Ktlmtlcii'ptтl'l;ct]il,,1?,l] :i.lj\ ,,,.rt,lt :.

зBepнvBlltи увагу на розвиток i l,тверл)I(еннri пapтHepct;Kl,iI_ ,i.:i:ili,;,i 
,

добрози.{ливих cToc_\,HKiB iз абiтурiснтами. ГIогrередци,t la t};lK,rl; ,гt,iilli\: il;i
абiтуРiентiв, якi iнформують керiвниuтво виILIOго }{&ýri.:lJlьiiог{,r ,iilк"]ii_].:i.l ilij]r,

факти хабарниrrтва:] боку викладаtriв та iншrих посадоRи.ч OCrll.

5. Гфовест'и заr]iдання скJIаду Вiдбiрковоi KoMicii 1] поl]я.цк0\,т де}iljим "iiijii!ii,1
навчаJIьниЙ заклад - територiя вiльна вiд хабарi-tицl,в:] l tttlpl,г:ilii"



l. ' l

6. ВЯtИТИ ЗахОДiв rцодо широкого залучен[JrI о})гiliI jB с,t,\,,iiе;lг|,L,i,.i;i i.,

саМоВрЯДvВаННя, представникiв N{iсцевих органiв R.Iil.;lI. lr,r.,,: li,, ,,

ЗДОРОВ'я, ДЛя якI4х здiЙснrосться набiр aбiTlzpr€]HTiB Тх b,ta,l]iб.,, i i{I ,. ,:,jt., : , , ,.,_ :

РОбОТи, спрямованоТ на запобiгання пpaBoпtll]\,l]l{;:l]liri\4 il{;]il liji]i.]i:,i

зловживанням, хабарництву у Коледжi,

7, Забезпечити функцiонування у вищому навчальноп,rу закладi "Т'елефонч
довiри", "Електронноi псшти побажань i зауваженъ щодо роботи Вiлбiрl<овсli
KoMicii" та "Скриньки побая<анъ i зауважень щодо роботи iJi;rбipKoBoТ KtlMigii'"
бiля iнформашi й них стендiв

8.Забезпечити здiйснення заходiв щодо недоп},щення фак"гiв xa.6allHilLiit]i} ,l,i:l

корупчii при проведеннi прийому ло Коледжу.

9. Вжити заходiв шодо н;l.,теiкного органiзацiйного рiвня рсlбоr,и Вiдбillrt,;вt,r
копriсii та вiдкритостi i прозоростi проведення вст} пнlt\ t]llilp,,,frr tsitIIl,,

10.СПРИЯrи ГРОМадсъкоп4у контролю з бокi, r)i)i ii;rii, }],q ]ir_:,).,i .

СаМОВРЯДУВаFIНЯ За роботою Вiдбiрковоi та Аrrеляцiliноi Ktlrliciri lш.ili)rij},]
Залучення представникiв мiсцевих органiв влади до }1l{ficr i _\ Lpl-ii;il\] ,

абiтурlснтiв, якi не задоволегrt розглядом Iх апеляцiй.

11. Забезпечити дотримання вимог Умов приЙому ло Iцодо сдинirТ (ropbrll r

кiлькостi вступних випробувань для абiтурiентt'в, якi вступаl0ть I{;_l HaillI;illliя.

l2. ПР" неОбхiдностi Залучити представникiв lцictreBll\ (\i)iiliItI1 li ;,l lli . t

ЗаСiДання Вiдбiрковоi KoMioii пiд час розгляду Ilи-lання japilx\ tJililiiя li],,:

перший курс.

1З,До 01.09,20l9 року проiнфорN{увати flепартаплеrrт, охорOни
ХмельницькоТ оДд щодо заходiв в}китих по попе]]€л)кен}{к)
хабарництва та корупцii, якщо таки мали мiсце.

]д(jl]t}в ,!

(i)ilIi]-1l]

1,4. Забезпечити виконання указiв, розпоряд}кенъ та доруL{еtjь 11резилен,га
УКРаi'ни, iгtших розпорядчих докупlентiв вищих tlрганiв l}иK()llhRllriI t1_1itJtJ

шОДО Запобiгання правопорушенням, посадовим злов}киван ням, хабарн и rrT Br
в системi вищот освiти.

15, Контроль за виконанням наказу заJIишаю ;ir собокэ

,| {lr 1l е tt-г tl 1r l}.t]. Клr+ьл


