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Про підготовку до щорічного
електронного декларування у 2021 році
Відповідно до статей 45, 51 , частини 6 статті 13 Закону України «Про
запобігання корупції», Порядку перевірки факту подання суб’єктами
декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання
корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій,
затвердженого Рішенням НАЗК 06.09.2016 № 19 (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 15 листопада 2016 р. за № 1479/29609)
НАКАЗУЮ:
1. Сектору з питань запобігання корупції Головного управління
Держпродспоживслужби в Сумській області (далі - Головне управління):
- провести до 14.04.2021 перевірку подання електронних декларацій після
звільнення за 2020 рік суб’єктами декларування, що звільнилися з Головного
управління протягом 2020 року;
-провести до 14.04.2021 перевірку подання щорічних електронних
декларацій за 2020 рік суб’єктами декларування Головного управління;
- постійно проводити перевірку подання декларацій перед звільненням
суб’єктами декларування, що припиняють діяльність, пов’язану з виконання
функцій держави, в Головному управлінні;
- інформувати, в установленому законом порядку, Національне агентство
з питань запобігання корупції про виявлені факти порушення вимог
фінансового контролю, зокрема щодо своєчасності подання електронних
декларацій;
- провести протягом січня-березня навчальні заняття (за встановленою
формою навчальної картки слухача, що додається), у тому числі за
дистанційною формою, щодо електронного декларування у 2021 році.
2. Відділу управління персоналом Головного управління надавати сектору
з питань запобігання корупції Головного управління інформацію, про
працівників, що звільнилися протягом 2020 року, про діючих співробітників
станом на 01.01.2021, а також повідомляти про осіб, які звільняються з посад
(призначаються на посади), пов’язаних з виконанням функцій держави,
Головного управління, у тому числі керівників установ, що входять до сфери
управління Держпродспоживслужби в Сумській області

3. Керівникам структурних підрозділів Головного управління довести до
відома підлеглих осіб - суб’єктів декларування інформацію про необхідність
подачі до 01.04.2020 електронних декларацій за 2020 рік, а також потребу щодо
заміни, у разі необхідності, електронного кваліфікованого підпису (ЕКП).
4. Керівникам
установ,
що
входять
до
сфери
управління
Держпродспоживслужби в Сумській області:
- провести до 14.04.2021 перевірку подання електронних декларацій після
звільнення за 2020 рік суб’єктами декларування, що звільнилися з установи
протягом 2020 року;
-провести до 14.04.2021 перевірку подання щорічних електронних
декларацій за 2020 рік суб’єктами декларування установи;
- постійно проводити перевірку подання декларацій перед звільненням
суб’єктами декларування, що припиняють діяльність, пов’язану з виконання
функцій держави, в установі;
- інформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про
виявлені випадки неподання чи несвоєчасного подання електронних декларацій
у встановленому законом порядку;
- доводити до відома підлеглих працівників інформацію щодо
електронного декларування, що надсилається Головним управлінням.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Віталій МОІСЕЄНКО

Начальник Головного управління
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