
 

Нововодолазький ліцей №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області 

 

НАКАЗ  

 

30.08.2019                                    Нова Водолага                                       № 222 
 

Про роботу щодо забезпечення виконання 

Законів України «Про доступ до публічної 

інформації», «Про захист персональних 

даних», «Про запобігання корупції» у 

2019/2020 навчальному році 

 

На виконання Законів України «Про доступ до публічної інформації», 

«Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», з метою 

організації роботи щодо забезпечення виконання Законів України «Про 

доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про 

запобігання корупції» у 2019/2020 навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступникам директора з навчальної роботи О.О.Тиндик,  з 

виховної роботи О.В.Коваль: 

1.1.  Проводити роботу, спрямовану на попередження корупційних 

діянь у роботі. 

Протягом 2019/2020 навчального року 

1.2. Забезпечити оптимальну організацію освітнього процесу, не 

допускати створення в закладі ситуацій, які призводять до виникнення 

конфліктів. 

Протягом 2019/2020 навчального року 

1.3. Забезпечити дотримання порядку доступу до баз персональних 

даних та їх захист від доступу до них сторонніх осіб, що може призвести до 

розголошення або втрати інформації, обробку, зберігання та використання у  

 



відповідності до чинного законодавства. 

Протягом 2019/2020 навчального року 

1.4. Забезпечити оформлення зобов’язань про нерозголошення 

персональних даних щодо працівників, які мають доступ до баз 

персональних даних. 

За необхідністю 

1.5. Уживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту 

інтересів під час прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування 

заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю 

за їх виконанням, проведенні атестації педагогічних працівників, розподілу 

педагогічного навантаження. 

Протягом 2019/2020 навчального року 

1.6. Прийом здобувачів освіти до ліцею на новий навчальний рік 

проводити з залученням батьківської громадськості і представників 

трудового колективу. 

До 01.09.2019 

1.7. Проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед 

громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у 

вигляді благодійних внесків. 

Постійно 

2. Педагогічним працівникам ліцею не допускати порушення: 

2.1. Установлених законом обмежень щодо використання службових 

повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням неправомірної 

вигоди чи прийняття пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. 

Протягом 2019/2020 навчального року 

2.2.  Щодо незаконного розголошення або використання в інший 

спосіб у своїх інтересах інформації, яка стала відома в зв'язку з виконанням 

службових повноважень. 

Протягом 2019/2020 навчального року 

 



2.3. Установлених законом обмежень щодо дарунків, пожертв. 

Постійно 

2.4.  Повідомляти безпосереднього директора ліцею у випадках, 

передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів. 

Негайно 

3. Секретарю-друкарці ліцею Прасол Т.О. забезпечити оформлення 

згоди  на збір та обробку персональних даних фізичних осіб у випадках, що 

передбачені діючим законодавством України. 

Щодо нових працівників та учнів  

4. Відповідальній за ведення сайту ліцею Перекопській Т.В.: 

4.1.  Оприлюднювати на сайті ліцею дані про надходження та витрати 

залучених коштів. 

Щомісячно 

4.1.1. Оновлювати на сайті ліцею інформацію про засідання комісій з 

питань запобіганню корупції та урегулювання конфлікту інтересів. 

Щоквартально 

4.1.2.  Накази з основної діяльності, що не містять персональних даних.  

Протягом 2019/2020 навчального року 

4.1.3. Публічну інформацію у відповідності до ст. 15 закону України 

«Про доступ до публічної інформації». 

Щомісячно 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею                                                                        О.В.Коваленко 

З наказом від 30.08.2019 № 222 ознайомлені: 

Тиндик О.О.        _________ 

Коваль О.В.  _________ 

Борисенко В.О.  _________ 

Боровик І.М.       _________ 

Ванцева А.В.  _________ 

Вітюгіна Л.В.      _________ 



Вотінцев В.О.  _________ 

Груба В.В.   _________ 

Дегтяренко І.О.  _________ 

Жижирій Н.І.  _________ 

Завада В.Л.          _________ 

Іванова А.Ю.  _________ 

Карась О.В.  _________ 

Карбань О.Я.       _________ 

Коваленко В.В.  _________ 

Килипко О.П.  _________ 

Ляшенко В.М.  _________ 

Набок А.М.   _________ 

Перекопська Т.В.  _________ 

Прасол Т.О.  _________ 

Рибчінська Л.М.  _________ 

Скриннікова О.А. _________ 

Собакарь Н.О.    _________ 

Степаненко О.Г.  _________ 

Ступак С.М.  _________ 

Табачун Л.І.  _________ 

Титаренко Б.О.  _________ 

Тільна Н.В.          _________ 

Трегубова Ю.А.  _________ 

Шиленко О.М.  _________ 

 

 

 


