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Н А К А З

22.04.2019											 № 121

Про затвердження Порядку розгляду
повідомлень про корупцію,
що надходять до Управління освіти

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286, Порядку розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Харківської міської ради, затвердженого розпорядженням Харківського міського голови від 11.04.2019 № 55, у зв’язку з внесенням змін та доповнень до порядку розгляду звернень щодо порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Управлінні освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради (далі – Управління освіти)

НАКАЗУЮ:

	Затвердити Порядок розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, згідно з додатком.

	Визнати таким, що втратив чинність Порядок розгляду звернення, зміст якого містить слово «корупція», затверджений наказом Управління освіти від 07.03.2019 № 62 «Про додаткові заходи щодо посилення роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Управління освіти».
	Головному спеціалісту Управління освіти Петришеній О.М. організувати ознайомлення працівників Управління освіти з Порядком розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Управління освіти.
	Ліпейку В.І., заступнику начальника Управління освіти, уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції, забезпечити дотримання і виконання вимог Порядку розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Харківської міської ради, затвердженого розпорядженням Харківського міського голови від 11.04.2019 № 55, та Порядку розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Управління освіти.
	Методисту методичного центру Управління освіти Саприкіній М.А., яка виконує обов’язки завідувача ЛКТО, розмістити даний наказ на сайті Управління освіти.
	Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.




Начальник Управління освіти					Т.В. КУЦЕНКО



Ліпейко В.І.







































Петришена
З наказом Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 22.04.2019 № 121 «Про затвердження Порядку розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Управління освіти» ознайомлені:
Петришена О.М.
Саприкіна М.А.

