УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Закарпатської обласної державної адміністрації
17.03.2015

Ужгород

№ 87

Про проведення перевірки, передбаченої Законом України
„Про очищення влади”
Відповідно до статей 2 і 25 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, Закону України „Про очищення влади”, Порядку проведення
перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року
№ 563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року
№ 1025-р „Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону
України „Про очищення влади”:
1. Провести в Закарпатській обласній державній адміністрації перевірку,
передбачену Законом України „Про очищення влади”:
а) заступника голови обласної державної адміністрації, заступника
керівника апарату, начальників відділів, завідувачів секторів апарату та
керівників самостійних структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, визначивши днем початку перевірки 17 березня 2015 року;
б) заступників керівників самостійних структурних підрозділів та
заступників начальників відділів апарату обласної державної адміністрації,
визначивши днем початку перевірки 1 червня 2015 року;
в) помічників заступників голови облдержадміністрації, головних,
провідних спеціалістів, спеціалістів, інших посадових осіб апарату
облдержадміністрації, визначивши днем початку перевірки 10 червня
2015 року.
2. Визначити відділ персоналу управління персоналу та забезпечення
діяльності керівництва апарату облдержадміністрації відповідальним за
організацію проведення перевірки керівництва облдержадміністрації,
керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, працівників апарату облдержадміністрації.
3. Відділу персоналу управління персоналу та забезпечення діяльності
керівництва апарату облдержадміністрації:
3.1. Ознайомити з цим розпорядженням керівників, заступників
керівників, спеціалістів апарату облдержадміністрації, у тому числі
працівників, які відсутні на робочому місці (знаходяться у відрядженні,
щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження
заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках для догляду за дитиною,
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у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відсторонені від посади), та
керівників і заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.
3.2. Витребувати від державних службовців подання у десятиденний
строк з дня початку проведення перевірки власноруч написаних заяв про те, що
до нього (неї) не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені
частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення
влади”, згоду на проведення перевірки, декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік та копію паспорта
громадянина України для надсилання в органи, які здійснюють перевірку.
3.3. Попередити державних службовців, стосовно яких здійснюється
перевірка, що неподання ними заяви або повідомлення про застосування до них
заборони, визначеною частинами третьою або четвертою статті 1 Закону
України „Про очищення влади”, є підставою для звільнення із займаної посади.
3.4. Протягом трьох днів після одержання відповідних документів
подавати відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації матеріали для оприлюднення на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації інформації про початок проведення перевірки, копії заяв
і декларацій (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим
доступом) та результатів проведення цієї перевірки.
4. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам
районних державних адміністрацій забезпечити проведення відповідних
перевірок, передбачених Законом України „Про очищення влади”, у строки,
визначені планом, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 року № 1025-р.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова державної адміністрації

В. Губаль

