
 

 
ДЕРЖСТАТ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ    
НАКАЗ 

 
16 жовтня 2015 р. м. Полтава № 109 

 
Про проведення перевірки відповідно   
до Закону України “Про очищення влади” в  
Головному управлінні статистики  
у Полтавській області 
  

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 
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 (далі – Порядок), наказу Головного управління статистики у Полтавській 
області від 07 жовтня 2015 року № 104 “Про введення в дію структури та штатного 
розпису” та у зв’язку з переведенням (призначенням) працівників Головного 
управління статистики у Полтавській області на посади, визначені новими 
структурою та штатним розписом, 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади” стосовно працівників (державних службовців) структурних та 
відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Полтавській області, 
починаючи з 16 жовтня 2015 року, визначивши день початку проведення перевірки 
від дня переведення (призначення) на посади працівників (державних службовців) 
Головного управління статистики у Полтавській області за новою структурою та 
штатним розписом. 

 
            2. Визначити відділ кадрово-документального забезпечення та контролю 
виконання (Костецький Д. М.) та головного спеціаліста з питань запобігання та 
виявлення корупції (Калюжна С. М.) відповідальними підрозділами за 
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади” щодо працівників (державних службовців) структурних та 
відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Полтавській 
області, стосовно яких проводиться перевірка”. 
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3. Працівникам структурних та відокремлених підрозділів (державним 

службовцям) Головного управління статистики у Полтавській області, стосовно 
яких проводиться перевірка, у десятиденний строк з дня початку проведення 
перевірки подати до відділу кадрового забезпечення власноручно написану заяву 
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 проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за 
формою згідно з додатками 1, 2 Порядку. 

 
4. Відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання 

(Костецький Д. М.) протягом трьох робочих днів після отримання заяв від 
працівників структурних та відокремлених підрозділів (державних службовців) 
Головного управління статистики у Полтавській області, стосовно яких 
проводиться перевірка”: 

4.1. Повідомити працівників структурних та відокремлених підрозділів 
(державних службовців) Головного управління статистики у Полтавській області, 
стосовно яких проводиться перевірка, що у разі повідомлення особою, яка підлягає 
перевірці, в заяві про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною 
третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, або 
неподання нею заяви у строк, зазначений у пункті 8 Порядку, є підставою для 
звільнення особи з посади, що вона обіймає, не пізніш як на третій день після 
подання такої заяви або закінчення строку подання заяви та застосування до неї 
заборони, передбаченої відповідно частиною третьою або четвертою статті 1 
Закону України “Про очищення влади”. 

4.2. Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Головного управління 
статистики у Полтавській області інформації про початок проходження перевірки 
відповідною особою та копії її заяви і декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру (крім відомостей, що віднесені законодавством 
до інформації з обмеженим доступом). 

4.3. Надати головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення 
корупції (Калюжна С. М.) засвідчені в установленому порядку копії заяв з 
додатками до них, трудових книжок, декларацій про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру працівників структурних та відокремлених 
підрозділів (державних службовців) Головного управління статистики у 
Полтавській області, стосовно яких проводиться перевірка”. 

 
5. Відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання 

(Костецький Д. М.) протягом десяти днів з дня надходження заяви від особи, 
яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі, або на 
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підставі наданих особою документів, а також інформації з Єдиного державного 
реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення 
влади”, перевірити достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо 
незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону 
України “Про очищення влади”. 

 
6. пункт 6 викласти в такій редакції: головному спеціалісту з питань 

запобігання та виявлення корупції (Калюжна С. М.): 
6.1. Забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті 

Головного управління статистики у Полтавській області у день його видання. 
6.2. Підготувати та направити за формою згідно додатку 3 Порядку запити з 

копіями відповідних документів до органів державної влади, що проводять 
перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 

6.3. В день надіслання запитів до органів державної влади, та органів, що 
проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади”, надіслати до Головного територіального управління юстиції у 
Полтавській області повідомлення про початок проходження кожною особою 
перевірки за формою згідно з додатком 4 до Порядку; 

6.4. Після отриманням від органів перевірки висновків про результати 
перевірки достовірності відомостей, що подаються працівниками структурних та 
відокремлених підрозділів (державними службовцями) Головного управління 
статистики у Полтавській області щодо застосування заборон, передбачених 
Законом України “Про очищення влади”, в одноденний строк (з дня надходження 
останнього висновку) підготувати довідки про результати перевірки по кожній 
особі за формою згідно з додатком 5 до Порядку та подати їх мені на підпис.  

 
7. Провести перевірку щодо Оборонова А. І. – заступника начальника відділу 

господарського забезпечення після демобілізації та фактичного виходу на роботу. 
 

 8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління 
статистики у Полтавській області від 10 листопада 2014 року № 166 “Про 
організацію проведення перевірки відповідно до Закону України “Про очищення 
влади”. 
 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 
Начальник                                                                                   Л. В. Калашник  
 


