УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ
У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
У/ / /

Л ^ ' ^

Херсон

№

^

^

Про проведення перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»
Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення
перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частиною-третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року
№ 563(далі - Порядок), Плану проведення перевірок відповідно до Закону
України «Про очищення'влади», затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р та наказу Державної
екологічної інспекції України від 01.04.2015 року № 96-о
НАКАЗУЮ:
1. Провести у Державній екологічній інспекції у Херсонській області
перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», щодо
керівників структурних підрозділів, їх заступників та головних спеціалістів.
2. Затвердити План заходів Державної екологічної інспекції у Херсонській
області щодо реалізації Закону України «Про очищення влади», що додається.
3. Визначити сектор по роботі з персоналом та головного юрисконсульта
юридичного сектору - в.о. головного спеціаліста з питань запобігання та
виявлення корупції Мітькову І.В. відповідальними за проведення перевірки.
4. Встановити днем початку перевірки достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою стагті 1
Закону України «Про очищення влади» щодо:
4.1. Керівників і заступників керівників структурних підрозділів Державної
екологічної інспекції у Херсонській області - 16 листопада 2015 року;
4.2. Головних спеціалістів структурних підрозділів Державної екологічної
інспекції у Херсонській області - 02 грудня 2015 року.
5. Сектору по роботі з персоналом забезпечити ознайомлення працівників
структурних підрозділів Державної екологічної інспекції у Херсонській області, в
тому числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних
основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати,
відпустках у зв'язку з навчанням, відпусткам по вагітності і пологам, відпустках
по догляду за дитиною та у з в | ^ к у з тимчасовою непрацездатністю)
з цим наказом.
6. Контроль за виконанням наказ^ )алишаю за собою.
Начальник

а й«

У.В.Мальцев

Додаток
до наказу Державної екологічної
інспекції у Херсонській області

ПЛАН ЗАХОДІВ
Державної екологічної інспекції у Херсонській області щодо реалізації
Закону України «Про очищення влади»
№
з/п

2.

4.

Найменування заходу

Термін
виконання
листопад 2015
- грудень 2015

Відповідальні
особи
Зінченко С.А.
Власенко І.Ф.
Мітькова І. В.
Липай Н.А.

Організувати та здійснити проведення
перевірки
працівників
Державної
екологічної інспекції у Херсонській
області, передбаченої Законом України
«Про очищення влади»
Зінченко С.А.
перед початком
Ознайомити
працівників
Державної
екологічної інспекції у Херсонській проведення перевірки Мітькова І.В.
області
з
наказом
про
початок
проведення
перевірки,
передбаченої
Законом України «Про очищення влади»,
Порядком
проведення
перевірки
достовірності
відомостей
щодо
застосування заборон,
передбачених
частиною третьою і четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади»,
затвердженого постановою
Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня
2014 року № 563 (в редакції постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
25 березня 2015 року № 167) (далі Порядок)
Липай Н.А.
в день прийняття
Оприлюднити на офіційному веб-сайті
наказу
Державної
екологічної
інспекції у
Херсонській області наказ про початок
проведення
перевірки,
передбаченої
Законом України «Про очищення влади»
Забезпечити прийом від осіб, які у десятиденнии строк Зінченко С.А.
Власенко І.Ф.
з дати початку
підлягають
перевірці,
власноручно
написаних
заяв,
передбачених проведення перевірки
СТ.4 Закону України «Про очищення
влади», за формою,
передбаченою
додатком 1 або додатком 2 до Порядку,
разом
копіями, засвідченими підписом
завідувача
сектору
по
роботі
з
персоналом:
декларації про майно,
доходи,
витрати
і
зобов'язання
фінансового
характеру,
сторінок
паспорта громадянина України з даними
про прізвище, ім'я та по батькові, видачу

паспорта "та місце реєстрації, а також
документа, що підтверджує реєстрацію у
Державному реєстрі фізичних осіб платників податків
Підготувати
проект
наказу
про
звільнення особи, у разі неподання заяви
про проведення перевірки передбаченою
Законом України «Про очищення влади»
або подання заяви про те, що до нього
(неї)
застосовуються
заборони,
частиною третьою і четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади»
Звільнити особу, у разі неподання заяви
про проведення перевірки, передбаченою
Законом України «Про очищення влади»
або подання заяви про те, що до нього
(неї) застосовуються заборони

5.

'строки,визначені
Законом України
«Про очищення
влади»

Зінченко С.А.
Власенко 1.Ф.

не пізніще як на
третій день після
закінчення строку
подання заяв,
або випадку
неподання заяви
в день прийняття
рішення про
звільнення

Мальцев У.В.

Зінченко С.А.
Надіслати до Головного територіального
Власенко І.Ф.
управління юстиції у Херсонській
області повідомлення про звільненняособи за формою згідно з додатком 6,
в паперовій формі та засвідчені копії:
ріщення про звільнення особи; сторінок
паспорта громадянина України з даними
про прізвище, ім'я та по батькові, видачу
паспорта та місце реєстрації; документа,
що підтверджує
реєстрацію
у Державному реєстрі фізичних осіб
Липай Н.А.
не пізніще як на
Розмістити на офіційному веб-сайті
8.
третій день після
Державної
екологічної
інспекції
звільнення
у Херсонській області Відомості про
особу, щодо якої застосовано заборону,
передбачену
частиною
третьою
або четвертою статті 1 Закону (прізвище,
ім'я та по батькові, місце роботи, посада
на час застосування положення Закону,
критерії, на підставі яких застосовується
заборона, та строк, протягом якого до
особи застосовується заборона)
протягом десяти ДНІВ Зінченко С.А.
На
підставі
відомостей,
наявних
9.
Власенко І.Ф.
з дня надходження
в особовій справі або на підставі наданих
заяви особи, яка
особою документів здійснити перевірку
підлягає
перевірці
достовірності відомостей, зазначених у
заяві, щодо незастосування до неї
заборон,
передбачених частиною
третьою статті 1 Закону, на основі
критеріїв, визначених пунктами
1-8 частини другої, пунктами
И 2
частини четвертої статті З Закону
Мітькова І.В.
Здійснити
перевірку
інформації
з протягом десяти днів
10.
з дня надходження
Єдиного державного реєстру осіб, щодо

7.

11.

12.

13.

1.4.

15.

16.

1
17.

яких застосовано положення
Законом
України «Про очищення влади» про
внесення відомостей про особу до
Реєстру або відсутність у Реєстрі таких
відомостей
Роздрукувати відповідну інформацію у
разі відсутності відомостей про особу,
яка підлягає перевірці, у Реєстрі та
додати її до особової справи
Надіслати до Головного управління
юстиції у Херсонській області запит про
проведення перевірки за формою згідно 3
додатком 3 для отримання витягу з
Реєстру, у разі наявності відомостей про
особу, яка підлягає перевірці, у Реєстрі
Звільнити особу,
у разі виявлення
відомостей щодо застосування до неї,
заборон,
передбачених частиною
третьою статті 1 Закону України «Про
очищення влади», на основі критеріїв,
визначених пунктами
1-8
частини
другої, пунктами
'і і 2
частини
четвертої статті 3 Закону
Надіслати до Головного управління
юстиції
у
Херсонській
області
повідомлення про звільнення особи за
формою згідно 3 додатком 6, в паперовій
формі та засвідчені копії: рішення про
звільнення особи; сторінок паспорта
громадянина України з даними про
прізвище, ім'я та по батькові, видачу
паспорта та місце реєстрації; документа,
що
підтверджує
реєстрацію
у
Державному реєстрі фізичних осіб
Підготувати та направити запити до
органів перевірки, визначених у Порядку
Направити до Головного управління
юстиції
у
Херсонській
області
повідомлення
про
проходження
перевірки особою, за формою, згідно з
додатком 4 до Порядку
Розмістити на офіційному веб-сайті
Держекоінспекції у Херсонській області
повідомлення про початок проходження
перевірки особою, разом із копіями заяви
та декларації,
крім
інформації
з
обмеженим
доступом
на
період
перебування
особи,
стосовно
якої
проведено перевірку, на посаді (посадах)
у такому органі

заяви особи, яка
підлягає перевірці

протягом десяти днів
3 дня надходження
заяви особи, яка
підлягає перевірці
в день виявлення
відомостей

Зінченко С.А,
Власенко І.Ф.
Мітькова І.В.

не пізніше як на
третій день 3 дня
виявлення таких
відомостей

Мальцев У.В.

в день звільнення

Зінченко С.А.
Власенко І.Ф.
Мітькова І.В.

у триденний строк 3
дати подання заяви

Зінченко С.А.
Власенко І.Ф.
Мітькова І.В.
Зінченко С.А.
Власенко І.Ф.

в день надсилання
запитів до органів
перевірки

у триденний строк 3
дати подання заяви

Зінченко С.А.
Власенко І.Ф.
Мітькова 1.В.

Липай H.A.

Зінченко С.А.
в триденний строк з
Підготувати довідки про результати
Власенко І.Ф.
дня надходження
перевірки за формою, передбаченою
останньої відповіді
додатком 5 до Порядку
Липай Н.А.
після підготування
19. Розмістити на офіційному веб-сайті
довідки
Держекоінспекції у Херсонській області
інформацію про результати проведення
перевірки на період перебування особи,
стосовно якої проведено перевірку, на
посаді (посадах) у такому органі.
не пізніш як на третій Мальцев У.В.
20 Звільнити особу, у разі встановлення
робочий день з дня
недостовірності відомостей щодо особи,
складення довідки
зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини
п'ятої статті 5 Закону України «Про
очищення влади»
Зінченко С.А.
в день звільнення
Н а с л а т и до Головного управління
21.
Власенко І.Ф.
юстиції
у
Херсонській
області
Мітькова І.В.
повідомлення про звільнення особи за
формою згідно з додатком 6, в паперовій
формі та засвідчену копію рішення про
звільнення особи
Зінченко С.А.
в день надходження
Додати до особової справи особи всі
22.
Власенко І.Ф.
матеріали перевірки, 'які надійшли до
керівника органу
Зінченко С.А.
в день складання
23. Надсилати до Головного територіального
Власенко І.Ф.
довідки
управління юстиції у Херсонській
області копії довідок про результати
перевірки за формою, передбаченою
додатком 5 до Порядку
Зінченко С.А.
за вимогою
24. Надавати копії матеріалів перевірки, на
Власенко І.Ф.
запит особи, стосовно якої проводилася
перевірка, з її особової справи
Зінченко С.А.
перевірку,
передбачену
25. Проводити
Власенко І.Ф.
Законом України «Про очищення влади»,
передбаченої підпунктами 1-10 пункту 2
Порядку щодо особи, яка претендує на
зайняття посади
Зінченко С.А.
постійно
Вимагати від особи, яка претендує на
26.
Власенко І.Ф.
зайняття посади та пройшла перевірку,
засвідчену копію довідки про результати
перевірки, видану органом, в якому така
перевірка проводилася
Зінченко С.А.
січень 2017 року
аналіз
та
узагальнення
27. Провести
Власенко І.Ф.
інформації про результати проведення
Мітькова І.В.
перевірки,
передбаченої
Законом
України
«Про
очищення
влади»
працівників
Державної
екологічної
інспекції у Херсонській області

18.

