
 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ  
 

Н А К А З 

 
27.01.2016          м.Суми                         №  6  -ОД  
 

 

«Про проведення перевірки 

відомостей щодо застосування 

заборон, передбачених Законом 

України «Про очищення влади» 

 
 

 

Відповідно до 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 (зі змінами), Плану проведення 

перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 року  № 1025-р, пункту 2 розпорядження голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 04.03.2015 року № 118-ОД «Про проведення 

перевірки відомостей щодо застосування заборон передбачених Законом 

України «Про очищення влади»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Здійснити у Департаменті фінансів Сумської обласної державної 

адміністрації заходи з очищення влади (люстрації) шляхом проведення 

відповідної перевірки щодо посадових осіб Департаменту: 

 1) начальників управлінь, заступників начальників управлінь-

начальників відділів, начальників відділів, заступників начальників відділів, 

визначивши 10 травня 2016 року днем початку проведення перевірки; 

 2)  головних та провідних спеціалістів відділів, визначивши 23 травня 

2016 року днем початку проведення перевірки. 

2. Відділу кадрової та організаційної роботи управління фінансового та 

кадрового забезпечення (Калітіну С.А.) забезпечити: 

1) оприлюднення інформацій про початок і результати проведення 

перевірок, копії заяв і декларацій посадових осіб, стосовно яких проводиться 

перевірка на офіційному веб-розділі Департаменту веб-порталу місцевих 

органів виконавчої влади Сумської області; 



 

 2) ознайомлення з цим наказом посадових осіб Департаменту, стосовно 

яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на 

робочому місці (знаходяться у щорічних основних та додаткових відпустках, 

відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, 

відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у 

зв’язку з тимчасовою непрацездатністю); 

3) неухильне виконання вимог чинного законодавства України під час 

проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення 

влади». 

3. Державним службовцям Департаменту, зазначеним у пункті 1 цього 

наказу, не пізніше ніж на десятий день з дня початку проведення перевірки, 

подати до відділу кадрової та організаційної роботи управління фінансового 

та кадрового забезпечення власноручно написану заяву про проведення 

перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», 

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

за 2015 рік, копію паспорта громадянина України та копію довідки про 

присвоєння ідентифікаційного номера. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

           

 

Директор Департаменту      О.Г.Батраченко 

 


