Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
28 березня 2018 р.

Суми

№0239-І

Про внесення змін до наказу
№ 0215-І від 19.03.2018 р.
«Про заходи щодо запобігання корупції»

З метою організації процесу погодження проектів наказів щодо врегулювання
конфлікту інтересів
НАКАЗУЮ:
1. Здійснювати погодження проектів наказів щодо врегулювання конфлікту
інтересів з уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції, першим
проректором Карпушею В.Д.
2. Внести зміни до наказу № 0215-І від 19.03.2018 р. «Про заходи щодо
запобігання корупції» та викласти додаток 4 до наказу в редакції, що додається.
3. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
Акименко Л.В. довести цей наказ у електронному вигляді до всіх структурних
підрозділів.
Ректор

А.В. Васильєв

ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений з питань запобігання та
виявлення корупції, перший проректор
_____________________ В.Д. Карпуша
Начальник юридичного відділу
______________________ О.М. Кузікова

Додаток 4
до наказу № 0215-І від 19.03.2018 р.
в редакції наказу №0239-І від 28.03.2018 р.

Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
Суми

______________ 20___

№__________

щодо врегулювання конфлікту інтересів

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», у
зв’язку з наявністю _____________________________________________конфлікту інтересів
потенційного / реального

у _____________________________________________________________________________,
посада, ПІБ працівника

зумовленого обставинами

1)

______________________________________________________

НАКАЗУЮ:
1. Вжити наступні заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів та запобігання
його в подальшому: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________2)
2. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю разом з
_________________________________________________________________3) ознайомити з
цим наказом ___________________________________________________ 4) під особистий
підпис в строк до «___»_____________ ________5); начальнику відділу документноінформаційних комунікацій та контролю довести цей наказ у електронному вигляді до інших
працівників, зазначених в ньому, та відділу кадрів.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на уповноваженого з питань
запобігання та виявлення корупції.
Ректор
Проект наказу вносить 6)
____________________

А.В. Васильєв
ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений з питань запобігання та виявлення
корупції, перший проректор
________________________ В.Д. Карпуша

__________________________
1) Стисло зазначаються обставини, з якими пов’язаний конфлікт інтересів, наприклад: підпорядкування близьких осіб, наявність приватного інтересу під час
приймання робіт, товарів, послуг за укладеними договорами тощо.
2) Визначається спосіб врегулювання з урахуванням наданих пропозицій безпосереднього керівника та ст. 29-34 Закону України «Про запобігання корупції».
3) Вказується посада, ПІБ безпосереднього керівника працівника, якого стосуються заходи врегулювання.
4) Вказується посада, ПІБ працівника, якого стосуються заходи врегулювання.
5) Вказується строк, що не перевищує 2 робочих днів: з дня отримання повідомлення від працівника про конфлікт інтересів, а за відсутності повідомлення – з
дня видання наказу.
6) Посада, підпис, ПІБ безпосереднього керівника працівника, якого стосуються заходи врегулювання або іншої особи, яка вносить проект наказу.

