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Сумська  обласна  державна  адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ

11.09.2017                                                   м. Суми                                                     № 508-ОД
                                       
Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 15.03.2017 
№ 140-ОД


Заголовок до тексту

У зв’язку із затвердженням структури та нового штатного розпису Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
НАКАЗУЮ:
     1. Внести зміни до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 15.03.2017 № 140-ОД «Про План заходів запобігання та протидії корупції на 2017 рік».
     2. Затвердити План заходів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції на 2017 рік в новій редакції (додається).
	Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



Директор Департаменту освіти і науки		                   В.П.Гробова



















Романець
                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
	                                                                         Наказ Департаменту 
	                                                                         освіти і науки
	                                                                         11.09.2017 № 508-ОД


План заходів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
 щодо запобігання та протидії корупції на 2017 рік

№ п/п
Назва заходів
Термін виконання
Відповідальні за виконання
1
2
3
4
1
Визначення відповідальної особи в Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за проведення перевірки фактів подання (неподання), несвоєчасності подання електронних декларацій та подальшого інформування Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство).
Постійно
Директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
2
Проведення моніторингу електронних декларацій державних службовців Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб на офіційному веб-сайті Національного агентства.
Постійно
Головний спеціаліст відділу з управління персоналом та організаційної роботи  Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 
Кудрявцева Я.В.
3
Забезпечення за участю громадськості, вжиття заходів щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності всіх державних службовців Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, а також інших працівників, які не є державними службовцями та перебувають у трудових відносинах з Департаментом
Постійно
Директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Начальник відділу дошкільної, загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Павловська Л.М.
4
Забезпечення функціонування спеціальних телефонних ліній, офіційного веб-сайту, засобів електронного зв`язку з використанням можливостей для внесення громадянами 
Постійно
Начальник відділу з управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Сумської

                                                                                                                                                                                                           Продовження додатка
1
2
3
4

повідомлень про корупцію і механізми збереження 
анонімності заявника та його захисту від переслідування


обласної державної адміністрації Скиртаченко Н.Г.
Завідувач сектору моніторингу освітніх програм, статистичної звітності та аналізу Центру ФЕМТЗ освітніх закладів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Трипольська Т.Г.
5
Створення прозорої системи добору кадрів та забезпечення прозорості діяльності Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Постійно
Директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
6
Забезпечення дотримання загальних правил етичної поведінки державних службовців
Постійно
Директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
7
Забезпечення участі працівників Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації у тренінгах, короткострокових тематичних семінарах, засіданнях круглого столу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, запобігання та протидії корупції.

Щокварталу
Директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Начальник відділу з управління персоналом та організаційної роботи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Скиртаченко Н.Г.







Романець                               


























