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1. Харченко I.M., головного спецiалiста з питань
вiддiлу йного забезпеченнrI та контролю управлiння

м. Суми

Про органiзацiю роботи щодо
свосчасностi подання суб'ектами
декларування електронних
декларацiй

ВiДповiдно до статей З, 49 Закону Украiни <Про запобiгання корупцiI>>,\- ПОРЯДКУ перевiрки факту подання суб'ектами декларування декларацiй
ВiДПОвiдно до Закону УкраiЪи <Про запобiгання корупцiЬ та повiдомлення
Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii (далi - НацiонаJIьне
аГеНТСТВо) .rро випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацiй,
ЗаТВерДжениЙ Рiшентlям Нацiоналъного агентства вiд 0б.09.2016 Jф 19,
зареестрованиЙ в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 16.11 .2016 за
NP |479129609, та на виконаннrI розпорядження голови Сумськоi обласноТ
ДеРЖаВНОТ адмiнiстрацii вiд 15.02.20|7 ЛЬ Sl-ОД <Про органiзацiю роботи щодо
СВОеЧаСНОСТi ПОДання суб'ектами декJIарування електронних декларацiй>>, з
МеТОЮ забезпечення своечасностi подання електронних декJIарацiй суб'ектами
декларування

НАКАЗУЮ:

розвитку агропромислового виробництва та харчовоi промисловостi
,ЩепартаМентУ агропроМисловогО розвиткУ Сумськоi обласноi державноi
аДМiНiСТРацii, вiдповiдальною особою за перевiрку фактiв подання електронних
декларацiй суб'сктами декларування,.щепартаменту агропромислового розвитку
СумськоТ обласноi державноi адмiнiстрацii.

2. ХаРЧеНКО I.M. забезпечити перевiрку факту подання електронних
декларацiЙ суб'ектами екларуванIuI, якi працюють (працювали) в
ЩеПаРТаМентi агропромислового розвитку СумськоТ обласноТ державноi
аДмiнiстрацiТ, шляхом пошуку та перегляду iнформацii в публiчнiй частинi
еДИНОГО Державного реестру декларацiй осiб, уповноважених на виконання
фУнкцiЙ держави або мiсцевого самоврядування, на офiцiйному веб-сайтi
НаЦiОналЬного агентства протягом 10 робочих днiв з граничноТ дати подання
таких декларацiй.



З. Визначити Мелъник В.М.,
,Щепартаменту агропромислового
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головного спецiалiста-юрисконсульта
розвитку Сумськоi обласноi державноi

аДМiнiСтрацii, вiдповiдалъною особою за перевiрку фактiв поданшI елекц)онних
декJIарацiй Харченко I.M.

4. У випаДкУ встановлення факту неподанЕя чи несвоечасного подання
ДеКларацiЙ суб'ектами декJIарування вiдповiдальним особам,Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii
повiдомити Нацiональне агентство упродовж трьох робочих днiв з дня
виявлення такого факту шляхом надсилання
електронноi пошти, з€вначену на
агентства, т& засобами поштового

офiцiйному

повiдомленнrlм про вр)п{ення).
5. Контроль за виконанням цього наказу зaпишаю за собою.

Виконуючий обов'язки
директора rЩепартаменту

повiдомленнrl на адресу
веб-сайтi Нацiонального

зв'язку (рекомендованим листом з
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