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Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Сумської обласної державної адміністрації 

Про виконання заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави




На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 16.09.2013 № 392-ОД «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення» повідомляємо.
Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації вживаються заходи щодо недопущення конфлікту інтересів та усунення обставин, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців.
Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації вживаються заходи щодо проведення у встановлені строки перевірки декларацій на наявність конфлікту інтересів та здійснення логічного і арифметичного контролю. При проведенні співбесід з особами, що претендують на посаду державного службовця, з’ясовуються відомості щодо близьких осіб, які можуть працювати в одному органі та бути в безпосередньому підпорядкуванні. При прийнятті на роботу на посади державних службовців передбачено їх ознайомлення зі спеціальними обмеженнями, визначеними Законом України «Про запобігання корупції».
           Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації забезпечується проведення навчання та підвищення кваліфікації державних службовців на базі Державного закладу післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ, організацій державної та комунальної форм власності області» за професійною програмою, що включає вивчення основних положень та вимог Закону України «Про запобігання корупції». Протягом 2017 року вісім державних службовців Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації підвищили кваліфікацію та пройшли навчання з питань запобігання корупції, виникнення конфлікту інтересів та його можливого врегулювання.
           У Департаменті освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації створено спеціальну поштову скриньку довіри, розміщену на першому поверсі будівлі, для отримання звернень і пропозицій від громадян, у приймальні знаходиться журнал зауважень і пропозицій. На сторінці Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації на веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області розміщено контактну інформацію про спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції та номер телефону, за яким при Сумській обласній державній адміністрації працює відповідна цілодобова телефонна лінія, на яку приймаються повідомлення про конкретні факти корупційних правопорушень.
              Державних службовців Департаменту проінформовано, що у випадку виникнення конфлікту інтересів вони зобов’язані невідкладно повідомляти в письмовій формі про це свого безпосереднього керівника та терміново вживати заходи щодо усунення таких обставин. У разі неможливості усунення конфлікту інтересів не більше ніж протягом одного робочого дня буде вжито заходів щодо здійснення контролю за рішеннями, що приймаються державним службовцем.
   Працівником Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, який є відповідальним за роботу зі зверненнями громадян, постійно здійснюється моніторинг можливих випадків виникнення конфлікту інтересів державних службовців під час розгляду звернень громадян та листів юридичних осіб.

  
Директор Департаменту освіти і науки                                   В.П.Гробова 
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