КОТЕЛЕВСЬКА РАЙОННА МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНОМЕТОДИЧНА РАДА З ПРАВОВОЇ
ОСВІТИ НСЕЛЕННЯ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
29 березня 2018 року

смт Котельва

Питання запобігання корупції
в сфері правової освіти
Заслухавши та обговоривши доповідь Гармаш Нелі Михайлівни головного
спеціаліста апарату райдержадміністрації, секретар ради про питання
запобігання корупції в сфері правової освіти Котелевська районна МКМР з
правової освіти населення відзначає, що в Україні проблема корумпованості
освіти є надзвичайно гострою.
Корупційна практика в галузі освіти включає хабарі й незаконну плату за
вступні (випускні) іспити, академічне шахрайство, затримання зарплат учителів,
просування по службі й призначення на посади на основі особистих переваг,
стягування з учнів плати за «репетиторство» з метою вивчення програми для
складання обов’язкових іспитів, яка повинна вивчатися в класі, незаконні
закупівлі підручників, укладання корупційних контрактів тощо.
Корупція впливає на формування цінностей та етичних норм молоді й
здатна підірвати базові цінності цілого покоління. Найтиповішими
корупційними діяннями, пов’язаними з навчанням у школах, є: - плата за ремонт
класу (окремо від фонду школи); унесення коштів у фонд школи чи класу; кошти на квіти або подарунки вчителям. Також у сфері освіти можуть виникати
корупційні схеми, пов’язані з отриманням роботи, педагогічним навантаженням,
отриманням атестатів із завищеними оцінками, па не підтверджуються ЗНО.
Як свідчить міжнародний досвід та практика інших областей України
питання запобігання та виявлення корупції постійно розглядаються під час
обговорення освітньої, наукової, виховної та господарської діяльності шкіл,
університетів та коледжів на засіданнях вчених рад, ректорату університетів,
оперативних нарадах тощо.
Вживаються заходи щодо недопущення зловживань та корупційних дій при
проведенні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти для
потреб школи.
При прийомі на роботу здійснюється інформування працівників про
необхідність неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства та
про відповідальність за його порушення.
Дія запобігання проявів корупції з боку викладачів діє «Скринька довіри».
Про її діяльність доведено до відома всіх школярів та їх батьків.

Також проводяться анонімні анкетування серед школярів, студентів щодо
виявлення можливих фактів порушення антикорупційного законодавства,
проходить систематичне проведення роз’яснювальної роботи серед школярів,
студентів з питань дотримання вимог закону України «Про запобігання
корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості.
На підставі вищевикладеного Котелевська районна МКМР з правової освіти
населення рекомендує:
1. Відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації:
1.1. Здійснювати роботу щодо попередження та профілактики корупційних
навчальних закладах району.
1.2.
Активізувати широку позакласну та позааудиторну правовиховну
роботу серед учнівської молоді та їх батьків із забезпеченням її спілкування з
представниками правоохоронних органів для підвищення їх правосвідомості.
2. Котелевській районній державній адміністрації:
1.1. Забезпечити безперебійну роботу «гарячих» телефонних ліній;
1.2. Продовжувати щоквартальне проведення семінарських занять для
працівників з питань додержання антикорупційного законодавства та
роз’яснення норм нових антикорупційних законів.
2.3. Регулярно розглядати питання додержання антикорупційного
законодавства на оперативних нарадах, протокольно зазначати розгляд даних
питань, проводити профілактичні співбесіди з питань додержання
антикорупційного законодавства.
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