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Керівникам закладів
освіти та їх заступникам,
керівникам науководослідних інститутів та
інших наукових установ
Шановні колеги!
Відповідно до підпунктів 1, 4 пункту 4 Типового положення про
уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 р.
№ 706, основними завданнями уповноваженого підрозділу з питань запобігання
та виявлення корупції є, зокрема, надання консультаційної допомоги з питань
дотримання вимог антикорупційного законодавства, проведення організаційної
та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.
Відповідно до частини п’ятої статті 45 Закону України «Про запобігання
корупції» (далі - Закон) положення Розділу VII Закону поширюються, зокрема,
на керівників закладів вищої освіти та їх заступників, керівників науководослідних інститутів та інших наукових установ.
До Міністерства освіти і науки України надійшов лист Національного
агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство)
від 16.01.2018 № 45-08/3014/19 щодо підвищення рівня обізнаності про права та
обов’язки суб’єктів декларування.
01.01.2019 розпочався черговий етап подання суб’єктами декларування до
Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр), щорічних
електронних декларацій за 2018 рік.
З метою комфортного виконання обов’язку подати електронні декларації,
а також запобігання виникненню непередбачуваних ситуацій наприкінці терміну
декларування повідомляємо, що з метою підвищення рівня обізнаності про права
та обов’язки суб’єктів декларування Національне агентство реалізувало
комплекс заходів, зокрема:
• затвердило розлогі роз’яснення щодо застосування окремих
положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно
заходів фінансового контролю (рішення Національного агентства від
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доступні за посиланням:
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• на офіційному веб-сайті Національного агентства розміщено
рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу
декларування в Україні, відповіді на поширені запитання при роботі
з Реєстром та рекомендації щодо роботи з Реєстром, пам’ятку
декларанту, відео-роз’яснення щодо заповнення електронних
декларації, що доступні за посиланням: йПр8://еоо,£І/752А\УЦ.
Крім того, 21.01.2019 розпочинається онлайн-курс «Декларуй
доброчесно!», покликаний допомогти кожному правильно заповнити
електронну декларацію (реєстрація на онлайн-курс доступна за посиланням:
Мр8://доощ1/423СоУ).
З повагою
державний секретар
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