
 

ДЕРЖСТАТ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

НАКАЗ 
 

 

02.06.2015     м.Суми  № 53-В 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою реалізації Закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), 

відповідно до 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 (далі – Порядок) та наказу Держстату 

«Про організацію проведення перевірки відповідно до Закону України «Про 

очищення влади» від 07.11.2014 № 329 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити План проведення у Головному управлінні статистики у 

Сумській області перевірок достовірності відомостей щодо застосування 

заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону «Про 

очищення влади» (Додаток). 

 

2. Провести у Головному управлінні статистики у Сумській області 

перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 

частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, стосовно посадових осіб – 

державних службовців структурних та відокремлених підрозділів Головного 

управління статистики у Сумській області.  

 

3. Керівникам структурних та відокремлених підрозділів:  

 

3.1.    Забезпечити негайне ознайомлення працівників підрозділів, у тому 

числі працівників, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних 

основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної 

плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках 
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для догляду за дитиною та перебувають на листку непрацездатності) з цим 

наказом. 

 

3.2.    Забезпечити подання до відділу кадрово-правового забезпечення, 

запобігання та виявлення корупції особами, які підлягають перевірці, 

власноручно написаних заяв, передбачених статтею 4 Закону за формою згідно 

з додатками 1 або 2 до Порядку у строк, визначений Планом. 

 

4. Відповідальним виконавцям заходів Плану проведення перевірок, 

затвердженого пунктом 1 цього наказу, забезпечити виконання відповідних 

заходів. 

 

5. Відділу кадрово-правового забезпечення, запобігання та виявлення 

корупції (Кравченко О.П.) забезпечити ознайомлення з цим наказом посадових 

осіб – державних службовців структурних та відокремлених підрозділів 

Головного управління статистики у Сумській області.  

 

6. Управлінню інформаційних технологій (Сапроновій І.О.) 

забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Головного 

управління статистики у Сумській області. 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник         Л.І. Олехнович 

 

 

 


