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Сумська  обласна  державна  адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ

11.01.2018                                         м. Суми                                             № 14-ОД
                                       
Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 14.01.2015 
№ 19-ОД



      У зв’язку із кадровими змінами у Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
НАКАЗУЮ:
     1. Внести зміни до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 14.01.2017 № 19-ОД «Про затвердження повноважень з питань запобігання та виявлення корупції».
     2. Затвердити повноваження з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації в новій редакції (додаються).
     3. Покласти повноваження з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації на головного спеціаліста відділу інклюзивної освіти, позашкільної та виховної роботи управління дошкільної, загальної середньої та інклюзивної освіти, позашкільної та виховної роботи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Павловську Л.М.
    4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 


Директор Департаменту освіти і науки		                    В.П.Гробова


                  Ю.М.Штика                               заступник директора Департаменту-
                                                                       начальник управління професійної,
                                                                       вищої освіти, наукової роботи та
                                                                       ресурсного забезпечення







Романець

ЗАТВЕРДЖЕНО
	Наказ Департаменту 
	освіти і науки
	14.01.2018 № 14-ОД

Повноваження 
з питань запобігання та виявлення корупції 
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

1. Відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації призначено з метою запобігання та виявлення корупції в Департаменті, підпорядкованих державних та комунальних навчальних закладах Сумської області.
2.  Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. 
      Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції підзвітна та підконтрольна сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Сумської обласної державної адміністрації.
3. Основними повноваженнями відповідальної особи є контроль за:
    забезпеченням неухильного дотримання Закону України «Про запобігання корупції»;
     проведенням із особами, уповноваженими на виконання функцій держави, навчання із вивчення та роз’яснення антикорупційного законодавства, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів;
     організацією подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суб’єктами декларування;
     дотриманням антикорупційного законодавства;
     отриманням від суб’єктів декларування, які звільніються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану із виконанням функцій держави, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями та в частині отримання від таких осіб протягом одного року з моменту звільнення або припинення відповідної діяльності, за своїм останнім місцем роботи таких декларацій;
     перевіркою фактів своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування, перевіркою декларацій на наявність конфлікту інтересів, логічний та арифметичний контроль декларацій;
     проведенням антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
     вжиттям заходів щодо виявлення серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави, конфлікту інтересів та сприяння його усуненню;

                                                                                               
                                                                                      Продовження додатка

     ознайомленням кандидатів на посади державних службовців зі спеціальними обмеженнями, визначеними Законом України «Про запобігання корупції»;
     неухильним дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції», у  випадках   вчинення     державними     службовцями Департаменту освіти і науки облдержадміністрації корупційних правопорушень проведення службових розслідувань;
     інформуванням протягом трьох днів Національного агенства України з питань державної служби та Сумської обласної державної адміністрації про звільнення осіб, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення на підставі обвинувального вироку або постанови суду, які набрали законної сили відповідно до вимог чинного законодавства;
     повідомленням у письмовій формі сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Сумської обласної державної адміністрації та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;
      оприлюдненням антикорупційних матеріалів на офіційному веб-порталі органів виконавчої влади Сумської області на сторінці Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації в рубриці «Запобігання проявам корупції»;
      забезпеченням функціонування зворотного зв’язку із громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень;
      забезпеченням постійного доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
      своєчасним інформуванням сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Сумської обласної державної адміністрації про виконання підзаконних нормативно-правових актів з антикорупційної тематики, відповідних розпорядчих документів голови Сумської обласної державної адміністрації та рішення сесії Сумської обласної ради.
4. Основною формою роботи відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції є засідання, які проводяться за потребою. На засідання можуть запрошуватися працівники Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, представники підпорядкованих державних та комунальних навчальних закладів Сумської області.
5. Рішення відповідальної особи носять рекомендаційний характер.
6. Відповідальна особа доповідає про свою роботу директору Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.



