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Про проЁедення перевiрки
вiдомостей щодо застосування
заборон, передба.Iен их Заlсоном
УlсраIни uПро очищенця влади)>.

Вiдповiдно до Закону Украiни uПро очищення влади))) Порядку
'проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо ,застосування забоРон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни uПро
очищення влади)), затвердженого гlостановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
lб лtовтня 20l4 р. NЬ 56З, плану проведення перевiрок вiдповiдно до Закону
УкраТни uПро очищення влади)), затвердженого розпорядженняМ Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд lб жовтня 2014 р. JФ 1025-р, розпорядження гоriови
СyмськоТ обласноТ дер>riавноТ адм,iнiстрачiТ вiд 04.0З.20l5 Jф ll8-ОЛ'<<Пlэо
проведення перевiрки вiдомостей щодо застосування заборон. гtерелбаченЙх
Законом УкраТни uПро очищення влади)

НАКАЗУ}о:

l. Провести перевiрку вiдповiдно до вимог Закону Укр_аТни <Гlро
очищення влади)) (далi - перевiрка):

l ) начальника управлiння - головного бухгалтера, застулнtlкiв
начальникiв управлiнь, заступникiв начальникiв управлriнь-начаJIьникiв
вiддiлiв Щепартаменту агропромислового розвитку СУмськоТ обласноi"
державноТ адмiнiстрачiТ (далi - !епартамент). визнаLIивши 22 червня 201_5 poliy,

днем початку проведення перевiрки;
2) начальникiв та заступникi.в начальникiв вiддiлiв, завiдувача ce.KTci1l1,

[епартаменту, визначивши 0З серпня 2015 року днем поLlаткч провеДення
перевiрки;

3) дерх<авних службовцiв Щепартаменту, не зазначених у першому та
другому пiдпунктах цього пунItту, визначивши 0l жовтня 2015 року днем
початку проведення перевiрки.

2. Вiдповiдальним'за проведення, перевiрки визначити вiддiл кадроЬого та
юриди чного' забезпечення Щепартаменту.
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3. Вiддiлу кадрового та юридичного забезпечення Щепартаменту:
3.1. Провести перевiрку в межах перiоду, встановленого

проведення,перевiрок вiлповiдно .io Закону Украiни <Про очищення
затвердженого розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд lб

планом
влади)>,

}I(овтня

2014 р. Ns l025-p.
З'.2. Ознайомитиз цим наказом посадових осiб Щепартаменту, зазначених

у пунктi l цього наказу, у тому числi прачiвникiв, якi вiдсутнi на робочому
мiсцi (знаходяться у вiдрядженнi, щорiчних основних та додаткових вiдпустках,
вiдпустках без збереження заробiтноТ цлати, навчальних вiдпустках; вiдпустках

, 
для догляду за дитиною та у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю).

3.3. Забезпечити оприлюднення iнформацiй про початок i результати

, проведення перевiрок, копiТ заяв i декларацiй посадових осiб, стосовно яких
проводиться перевiрка на веб-сайтi Щепартаменту.

4. Посадовим особам Щепартаменту, зазначеним у пунктi l цього наказу,
не пiзнiше нiж на десятий день з дня початку проведення перевiрки, поДатLI
вiддiлу, кадрового та Юридичного забезпечення Щепартаменту власноруч
написану заяву про проведення перевiрки. передбаченоТ Законом УкраТни кПiэо
очищення влади)> згiдно з додатками | та 2 Порялку гlроведення ttelleBi1ll<ll

достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <Про очищення влади)),
затвердЖеного постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 16 жовтня 20|4 р.
Ns 563, декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового

, . характеру за минулий piK та копiю паспорта громадянина Украiни.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Щиректор Щепартаменту О.М.Непоч:lт,ов


