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У К Р А Ї Н А


ЗАПОРІЗЬКА   ОБЛАСНА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ




Н А К А З

30.12.2014                                    м. Запоріжжя	      	                          № 42
 
Про проведення в Департаменті перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»


Відповідно до  статей 6 і 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про державну службу» і «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, абзаців третього і п’ятого Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України                   від 16 жовтня 2014 року № 1025-р та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 19.12.2014 № 678 "Про проведення в обласній та районних державних адміністраціях перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»: 
        
НАКАЗУЮ:

1. Запровадити проведення перевірки достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою  статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо осіб, які займають посади ІV – VІ категорії посад державної служби в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, та осіб, які претендують на зайняття цих посад.
          
2. Затвердити:
1) План заходів щодо забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, що додається;
2) Графік проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо осіб, які обіймають посади, віднесені до ІV – VІ категорій посад державної служби, в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації.

3. Відповідальними за проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (далі - перевірка), стосовно державних службовців Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, які займають посади ІV –  V категорії посад державної служби, та осіб, які претендують на зайняття зазначених посад, визначити  заступника директора Департаменту, кадрову службу та головного спеціаліста-юрисконсульта Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.
Встановити, що головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації є відповідальним за здійснення контролю за юридично – правовим забезпеченням проведення вищезазначеної перевірки, надання юридичних консультацій та роз’яснень з питань, що виникатимуть під час проведення  зазначеної перевірки.
4. Кадровій службі Департаменту до 30.12.2014 розробити та затвердити план заходів щодо забезпечення проведення перевірки в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, графік початку зазначеної перевірки.
5. Кадровій службі Департаменту забезпечити:
1) розміщення цього наказу на веб-сайті обласної державної адміністрації;
2)  ознайомлення з цим наказом  державних службовців, зазначених у пункті 3 цього розпорядження.
6. Державним службовцям Департаменту, зазначеним у пункті 3 цього розпорядження, стосовно яких здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дати початку зазначеної перевірки подати до відділу кадрової служби Департаменту  власноручно написану заяву (за формою згідно з додатком 1 або 2)  про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проведення перевірки та оприлюднення відомостей щодо них. 
7. Попередити державних службовців Департаменту, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 7 цього розпорядження, або повідомлення держслужбовцем у заяві про застосування до нього заборони, визначеної частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», є підставою для звільнення його із займаної посади. 
8. Заступникам директора Департаменту, керівникам структурних підрозділів Департаменту взяти до уваги, що особи, які претендують на посади державної служби Департаменту, разом з кадровими обліковими документами, необхідними для призначення їх на зазначені посади, повинні подати до кадрової служби Департаменту власноручно написану заяву за формою згідно з додатком 1 або 2.
Неподання вищезазначеної заяви особою, яка претендує на зайняття посади державної служби, є підставою для відмови їй у призначенні на посаду.   




9. Заступникам директора Департаменту, керівникам структурних підрозділів Департаменту здійснити заходи щодо забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації  повідомлень й інформацій про хід та результати проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно державних службовців Департаменту.
  	10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



Директор Департаменту                                                                А.М. Ревуцький










































ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора Департаменту
30.12.2014  № 42



ГРАФІК
проведення перевірки, передбаченої Законом України                       «Про очищення влади», щодо осіб, які обіймають посади,                       віднесені до IV– VІ категорій посад державної служби,                               в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації


№ з/п
Назви посад, відносно фізичних осіб,             які їх займають або претендують на них, проводиться  перевірка, передбачена              Законом України «Про очищення влади»
Дата                    початку перевірки
Термін                            проведення                перевірки *
1
2
3
4
1.
Директор Департаменту
02.03.2015
Березень – травень  2015 року                                       
2.
Заступник директора Департаменту,
Заступники директора Департаменту – начальники управлінь
01.06.2015
Червень - серпень                2015 року
3.
Начальник управління¸заступники начальника управління –начальники відділів, начальники відділів
01.09.2015
Вересень – листопад 2015 року
4.
Головні спеціалісти, головні спеціалісти-юрисконсульти
12.01.2016
Січень – березень    2016 року 


* Примітка:
крім у зазначені терміни, перевірка, передбачена Законом України          «Про очищення влади», проводиться під час підготовки документів щодо призначення претендентів на вакантні посади. 


Заступник директора Департаменту

А.В. Поляков



