МШIСТЕРСТВО ДOXOДIB 1 ЗБОРIВ УКРAlНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ МIНДОХОДIВ У ХЕРСОНСЬЮЙ ОБЛАСТI

НАКАЗ
20{5"

р.

Про початок проведення перевiрки вiдповiдно до
Закону Украi:ни «Про очищення влади» стосовно
посадових i службсших осiб Головного управлiння
Мiндоходiв у Херсонсь](iй областi
..

З метою виконання Закону Украi"ии вiд 16 вересня 2014 року NQ1682-VII
«Про очищення вла).\и» (далi - Закон NQ1682), вiдповiдно до Порядку
проведеиня перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуiзаиия заборои,
передбачеиих частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiии «Про
очищення. влади», затвердженого постановою Кабiиету Мiиiстрiв УкраiflИ вiд
16 жовтня 2014 pOKyNQ563 «Деякi питания реалiзацii Закоиу Украiни «Про
очищения влади», згiдио з Планом проведення перевiрок вiдповiдно до Закону
Украi"ни«Про. очищения влади», затвердженим розпорядженням Кабiиету
МiиiСlрiв Украi"ни вiд 16 жовтня 2014 року NQ1025-p та наказом Державноi
фiскальноi. служби Укра"iни вiд 24.02.2015 NQ117 «Про початок" гфciведення
перевiрки вiдповiдно до Закону. Украiни «Про очищення влади» стосовно
посадових i спужбових осiБМiндоходiв»
НАКАЗУЮ:
1.Розпочати з 02 червНЯ 2015'"року перевiрку вiдгювiдно до Закону NQ1682
стосовно" посадов их (службових)
осiб апарату Головного
управлiння
Мiндоходi\) У Херсопськiй областi та його територiальних оргаиiв (KpiM
керiвникiв, .ix першихзаступникiв
та заступникiв керiвникiв територiальних
органiв). "
2. Визначити вiддiл персоналу Головного управлiння ДФС у Херсонськiй
областi вiдповiдальним за проведення перевiрки вiдповiдно до Закону NQ1682.
3. Затвердити Заходи з проведення перевiрки з виконання Закону Украiни
«Про очiйцення вла).IИ» у Головному управлiннi Мiидоходiв у Херсоиськiй
"областi (ДОДаток 1).
".
"
4. ВiДllOвiдаЛЫIИмвиконавцям,.
зазначеним у заходах, забезпечити
безумовне виконания вимог цього наказу.
Контроль за виконанням цього наказу заЛИШalОза собою.
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Додаток 1
до наказу Головного Уllравлiння
Мiндоходiв у Херсонськiй областi
вiд ~g »
ЗАХОДИ
З проведення перевiрки 3 виконання Закону У краj'ни «Про очищення владю)
у Головному Уllравлiннi Мiндоходiв у Херсонськiй областi
NQЗ/ll

Змiст заходу

1.

Розмiщення ни web-сайтi Головного упршзлiння ДФС У Херсонськiй
областi даного наказу

2.

Ознайомлення осiб, зазначених у П.1 наказу, з дани м наказом
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Розмiщення
в електронному
ВИГЛЯДl на загальному
(Р:/_tгanzit/040/ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ): зразкiв заяв:
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ВiДllовiдальнi виконивцi

TepMiH викониння
В день видання наказу

Вiддiл персоналу,

В день видання наказу

керiвни~!во ОУ дq!у
м. XepcoHi ГУ Мiндоходiв
у Херсонськiй областi
Вiддiл персоналу

_.

..-

_.

-

В день вида.ння наказу

.

про застосування заборон, визначених частиною третьою або
четвертою cTani 1 Закону УкраlНИ «Про очищення влади» (далi-Закон Н21682);
4.

2015 року NQ.:tJ!2

Вiддiл персоналу,
вiддiл комунiкацiй

-

- про не застосування

С"

вiдповiдних заборон.

ЗабеЗllечсння подання до вiддiлу персоналу Головного унравлiння
ДФС у Херсонськiй областi:
а) власноручно написаних посадовими та службовими особами заяв
про поширення або не поширення на них заборон, визначених
Законом И2 1682. Подаються: оригiнал, вiдсканована копiя у форматi
pdf, та три копi1 на паперових носiях;
б) копil декларацil про майно, доходи, витрати 1 зобов' язання
фiнансового
характеру за 2014 P1K на паперовому
Hocii'; та
вiдскановаНОl копil у форматi pdf;
в) трьох копiй паспорту (перша, друга сторiнки та cTopiHKa з
ре€страцi€ю) -

Особи, зазначенi у П.1
наказу

Не пiзнiше 1О днiв з дня початку
переВlРКИ, зазначеного
у П.1
наказу

2И2 з/п

Змiст заходу

8iдповiдальнi

виконавцi

TepMiH виконання

4.1.

8идання наказiв про звiльнення посадових та службових осiб, якi не
подали заяву про те, що до них застосовуються/не застосовуються
заборони, визначеН! частиною третьоIO або четвертою CTaTТl 1
Закону И21682

8iддiл персоналу

Не пiзнi ше 3 днiв з дня закiнчення
строку подання заяви

4.2.

8идання наказiв про звiльнення посадових та службових осiб, якi
подали заяву про те, що до них застосовуються заборони, визначенi
частиною третьоlO або четвертою статтi 1 Закону Nя 1682

8iддiл персоналу

Не пiзнiше 3 днiв з дня подання
заяви

4.3.

Направлення до Мiн'юсту повiдомлення
пiдстав визначених Законом Nя 1682

8iддiл персона.пу

8 день видапня
звiльнеl!НЯ

8iддiл персоналу

-Протягом
10
дюв
lraдх()~ження зая!,и

" 5.

6.
7.

8.

9.

10.

про звiльнення

особи з

Перевiрка на пiдставi iнформацil з особових справ достовiрностi
вiдомостей зазначепих _у заявi, щодо незастосування дО _працiщ!ика
заборон, передбачених частиною третьою статтi 1 Закону И2 1682, на
OCHOBiкритерiУв, визначених пункта.ми 1-8 частини другоУ, пунктами
1 i 2 частини четвертоУ статтi 3 Закону
8идання
наказу про ЗВlЛьнення у разi виявлення
заборон,
передбачених пунктом 14 Порядку
Направлення
запитlВ до opraHiB, що проводять
переВlрКУ
достовiрностi
вiдомостей
щодо
незастосування
заборон,
передбачених частинами третьоюi четвертою cTaтri 1 Закону
Надсилання MiH'IOCTY ПОВ1домлення про початок проходження
.
перевiрки особою
Розмiщення на web-сайтi Головного управлiння ДФС у Херсонськiй
областi iнформацiУ про початок проходження перевiрки вiдповiдною
особою та копii' iT заяви i декларацiУ (KpiM вiдомостей, що вiднесенi
законом до iнформацiУ зобмеженим доступом)
Одноразове звернення до органу переВ1РКИ IЗ запитом щодо
уточнення результатiв пеРfCвiрки,якщо наданий висновок суперечить
,
,
1Ншим матеРlалам
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наказу
з

про
дня

,

8iддiл персоналу

Протягом 3 днiв з дня виявлення
вiдомостей iз забороною

8iддiл персоналу,
управлiння iнфраструктури

ДНlB
Протягом
3
надходження заяви

8iддiл персоналу,
управлiння iнфраструктури

8 день надсилання запитlВ, до
органiв, що проводять перевiрку
8 день надходження iнформацiУ
юд вiддiлу персоналу,
але не
пiзнiше 3 днiв з дня надходження
заяви

8iддiл персоналу,
вiддiл комунiкацiй

8iддiл персоналу,
управлiння правовоi' роботи

Не ПIзюше 10 дюв
отримання висновку
(у разi необхiдностi)

3

дня

з моменту

I

I

3
N2з/п
11.

12.

13.

Змiст заходу
Пiдготовка довiдки про результати перевiрки

У разl встановлення недостовiрностi
вiдомостей, зазначених у
пунктах 1 та/або 2 частини п'ятоi: cTairi 5 Закону - звiльнення особи
та направлення до Мiн'юсту повiдомлення про звiльнення
Розмiщення на web-сайтi Головного управлiння ДФС у Херсонськiй
областi результатiв перевiрки щодо кожного працiвника

Вiдповiдальнi виконавцi
Вiддiл персоналу

Вiддiл персоналу,
управлiння iнфраструктури
Вiддiл персоналу,
вiддiл комунiкацiй

TepMiH виконання
В
триденний
строк
дня
з
oCTaHHbo.j
надходження
вiдповiдi/висновку/копi"t., судового
рiшення, або з дня надходження
вiдповiдi/висновку/ копii: судового
рiшення, який Е: П1Дставою для
застосування
заборони,
передбаченоi: частиною третьою
або
четвертою
стаТТl
1
Закону 1682
Не пiзнiше нiж на третiй день з
дня складення довiдки
В день надходження
вiд вiддiлу персоналу

Начальник вiддiлу персоналу

iнформацii:

Ю.М. Вов к
~
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