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Відповідно до частини 2 статті 49 (Встановлення своєчасності подання
декларацій) Закону України „Про запобігання корупції"”. Керівники органів
влади та місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного
права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в
них працюють (працювали), відповідно до .цього Закону декларацій та
повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного
подання таких декларацій у визначеному ним порядку. За невжиття
передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу
державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, їх
структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення статтею 172-9 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність.
За несвоєчасне подання декларації без поважних причин,
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного
рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому
стані, подання завідомо недостовірні відомості у декларації у випадку якщо
такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250
прожиткових мінімумів (з 1січня 2018р.-1700 грн.), передбачено
адміністративна відповідальність -^стаття 172-6 КУпАП.
Кримінальна відповідальність передбачена за подання завідомо
недостовірні відомості у декларації у випадку якщо такі відомості
відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів
або умисне неподання декларації - стаття 366-1 ККУ.
З метою своєчасного подання електронних декларацій, недопущення
скоєння корупційних Правопорушень у кожному підрозділі 'визначити
відповідальну особу за здійсненням контролю щодо подання декларацій.
Звертаю Вашу увагу на те, що в останні дні березня 2018 року у зв’язку
з великим навантаженням на систему, можуть виникати технічні збої у роботі
сайту НАЗК. У зв’язку з цим прошу не затягувати з поданням декларацій, а
по мірі можливості подавати їх протягом січня-березня 2018р.
Одночасно наголошую на персональній відповідальності керівників
структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та
міськвиконкомів за дотриманням вимог антикорупібйного законодавства
щодо своєчасного подання Е-декларацій. Питання щодо подання декларацій,
взяти на особистий контроль.
Інформацію щодо подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік
надіслати до 10 квітня 2018 року до відділу запобіганням виявлення
корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації (на
електронну пошту zakprav@carpathia.gov.ual. за формою що/додається..
Додаток на 1 аркуші,
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