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Н А К А З

27.01.2020										        	   № 17

Про заходи щодо подання декларації
особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування, за 2019 рік


Відповідно до розпорядження Харківського міського голови від 20.01.2020 № 9 «Про заходи щодо подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік», з метою забезпечення належного виконання вимог ст.ст. 45-49 Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю, Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Управлінні освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради (далі – Управління освіти) на 2020 рік, затвердженого наказом Управління освіти від 28.11.2019 № 296, своєчасного подання суб’єктами декларування Управління освіти декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік 

НАКАЗУЮ:

	Заступнику начальника Управління освіти, уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Ліпейку В.І.:

	Провести роз’яснювальну роботу серед суб’єктів декларування Управління освіти щодо подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі –декларація), за 2019 рік.

До 28.02.2020
	Перевірити факт подання декларацій за 2019 рік суб’єктами декларування Управління освіти та суб’єктів декларування Управління освіти, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, у 2019 році.

З 01.04.2020 по 14.04.2020
	Направити до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) повідомлення про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій.

До 17.04.2020
	Надавати необхідну допомогу суб’єктам декларування Управління освіти щодо заповнення декларації.

У разі необхідності
	Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії Управління освіти Марадудіній А.А. забезпечити надання суб’єктам декларування Управління освіти довідок про заробітну плату, інші доходи, нараховані за основним місцем роботи у 2019 році.

До 02.03.2020
	Головному спеціалісту Управління освіти Петришеній О.М.:

	Підготувати та надати заступнику начальника Управління освіти, уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Ліпейку В.І.:

3.1.1. Список суб’єктів декларування Управління освіти, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, у 2019 році;
До 28.02.2020
3.1.2. Список суб’єктів декларування Управління освіти, які обіймали посади станом на 31.03.2020.
До 06.04.2020
	Підготувати та надати до Служби з питань запобігання корупції Харківської міської ради інформацію про результати перевірки факту своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування Управління освіти.

До 21.04.2020
	Надавати у межах компетенції необхідну допомогу суб’єктам декларування Управління освіти щодо заповнення декларації.

У разі необхідності
	Посадовим особам, керівникам структурних підрозділів, іншим працівникам Управління освіти, які є суб’єктами декларування:

	Перевірити адресу електронної поштової скриньки, яку зазначено у персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр) та термін дії електронного цифрового підпису для роботи з Реєстром.

До 02.03.2020
	Ознайомитись з оновленою формою декларації, у редакції, затвердженій наказом НАЗК від 12.12.2019 № 168/19 «Про затвердження змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3».
	Забезпечити своєчасне подання декларації за 2019 рік відповідно до вимог законодавства.

До 01.04.2020
	Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.




Начальник Управління освіти	оригінал підписано	Т.В. КУЦЕНКО



Ліпейко В.І.












































Петришена
Губарєва
З наказом Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 27.01.2020 № 17 «Про заходи щодо подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік» ознайомлені:
Ліпейко В.І.
Грінчук С.І.
Губарєва І.Д.
Лустенко С.І.
Оробінський І.С.
Петришена О.М.
Черняк В.А.
Лихольот І.В.
Марадудіна А.А.
Настенко І.В.
Коваленко Т.М.
Саприкіна М.А.
Гура Н.М.
Якименко Г.П.
Артюшенко Н.Г.
Ніколенко Р.І.
Славіта Р.В.
Филипенко О.І.
Рибалкіна В.І.



