ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСГІ ТА КОМУШКАЩЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

НАКАЗ

25.05.2015

м. Полтава

№ 20-к

Про проведення в Департаменті
перевірки достовірності відомостей
щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою,
четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади».

Відповідно до статей 6, 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 16.10.2014
№ 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про
очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16.10.2014 № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок
відповідно до Закону України «Про очищення влади», розпорядження голови
облдержадміністрації від 23.02.2015 № 43 «Про початок проведення в обласній
державній адміністрації перевірки передбаченої Законом України «Про
очищення влади»:
Н А КАЗУЮ :

1. Провести в Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю перевірку відповідно до вимог Закону України «Про очищення
влади» (список додається), визначивши днем початку проведення перевірки 02
червня 2015 року;
2. Визначити першого заступника директора Департаменту - начальника
управління з питань внутрішньої політики Варченка Ю.М. відповідальним за
проведення у Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади».
3.Залучити для організації проведення
перевірок працівників
Департаменту: Отича O.A., заступника начальника управління - начальника
відділу, Даценка А.О., головного спеціаліста відділу інформаційно-аналітичної
роботи (сканування декларацій працівників Департаменту про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, заяв працівників
Департаменту про проходження спеціальної перевірки та забезпечення
оприлюднення на офіційному веб-сайті Департаменту інформації про
проведення перевірок), Хоменко Т.М., головного спеціаліста відділу
комунікацій з громадськими об’єднаннями, Дворянова В.П., головного

спеціаліста відділу засобів масової інформації (збір, перевірка та відправка
документів до Управління СБУ та Державної податкової інспекції у м. Полтаві
Головного управління ДСФ у Полтавській області, Головного територіального
управління юстиції в Полтавській області).
3. Хоменко Т.М., Дворянову В.П. забезпечити ознайомлення державних
службовців Департаменту, у тому числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться
у відрядженнях, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без
збереження заробітної плати, відпустках у зв’язку з навчанням, відпустках по
вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю) з цим наказом.
4. Державним службовцям Департаменту, стосовно яких здійснюється
перевірка, у десятиденний термін з дати початку перевірки здати головному
спеціалістові відділу комунікацій з громадськими об’єднаннями Хоменко Т.М.
власноручно написану заяву та дві копії про згоду на проведення перевірки,
передбаченої Законом України «про очищення влади» згідно з додатком № 1
або №2 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 16.10.2014 № 563 та копії:
- паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та побатькові, видачу паспорта та місце реєстрації (1,2,11 стор) - 2 екз;
- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних
осіб-платників податків - 2 екз;
- трудової книжки - 1 екз;
- запит ДФС у 2-х примірниках;
- запит СБУ для осіб, які народилися до 1973 року у 2-х примірника;
- Форма № 4 (повідомлення до ГТУ юстиції) у 2-х примірниках.
4. Хоменко Т.М., головному спеціалістові відділу комунікацій з
громадськими об’єднаннями, про хід проведення перевірки поінформувати
відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації до 01 липня 2015 року та
01 грудня 2015 року.
5. До головного спеціаліста відділу комунікацій з громадськими
об’єднаннями Дяченка Олександра Віталійовича провести перевірку відповідно
до вимог Закону України «Про очищення влади», визначивши днем початку
проведення перевірки 25 лютого 2016 року, так як він відповідно до частини З
статті 119 Кодексу Законів про працю, частини 2 статті 39 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу», П.7 Указу Президента України від
14.01.2015 № 13 «Про часткову мобілізацію», увільнений (звільнений від
виконання посадових обов’язків) з 19 лютого 2015 року на час військової
служби при мобілізації до Збройних Сил України ( наказ Департаменту від
17.02.2015 № 5 «Про увільнення Дяченка О.В. від роботи на час військової
служби при мобілізації до Збройних Сил_^^аїни».
6. Контроль за виконанням наказі залишаю за собою.
Директор Департаменту
\ . д/
А.О.Вабак

Додаток
До наказу Департаменту
інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
від 25.05.2014 № 20-к

Список осіб,
стосовно яких застосовується первірка достовірності відомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою, четвертою статті
1 Закону України «Про очищення влади»

№ п/п

П різвищ е, ім ’я, побатькові

П осада держ авного служ бовця

1.

Варченко
Юрій Миколайоич

перший заступник директора
Департаменту - начальник управління з
питань внутрішньої політики;
заступник начальника управління начальник відділу комунікацій з
громадськими об’єднаннями управління з
питань внутрішньої політики
начальник
відділу
інформаційноаналітичної роботи управління з питань
внутрішньої політики;
головний спеціаліст відділу комунікацій з
громадськими об’єднаннями управління з
питань внутрішньої політики;
головний спеціаліст відділу засобів
масової інформації управління інформації
головний спеціаліст відділу комунікацій з
громадськими об’єднаннями управління з
питань внутрішньої політики
головний спеціаліст відділу інформаційноаналітичної роботи управління з питань
внутрішньої політики
головний спеціаліст-бухгалтер відділу

2.

Отич Олександр
Анатолійович

3.

Лісан
Оксана Романівна

4.

Громов Сергій
Анатолійович

5.

Божко
Олена Миколаївна
Дахно
Інна Олександрівна

6.

7.

8.

Порох-Дембіцька Анна
Ігорівна
Чич
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Наталія Георгіївна
9.

Даценко
Андрій Олександрович

10.

Іващенко
Сергій Борисович

11.

Пилипенко
Вікторія Миколаївна
Свєшніков
Андрій Анатолійович
Дашко
Юлія Сергіївна
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Олефіренко
Тетяна Олександрівка
Рибка
Віта Володимирівна
Дворянов
Віктор Петрович
Сливкіна
Анжела Шахвеледівна
Циганенко
Сергій Юрійович
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Перший заступник директора
Департаменту - начальник управління

Ю.М.Варченко

Наказ підготовлено відділом комунікацій з громадськими об’єднаннями
управління з питань внутрішньої політики Полтавської облдержадміністрації

Головний спеціаліст

Т.М. Хоменко

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник директора Департаменту
начальник управління

Головний спеціаліст від ділу
засобів масової інформації
З наказом ознайомлені:

В.П.Дворянов
25 травня 2015 року
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