yKpAiHA

розпоряшrЕння
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Про Порядок перевiрки факry подання
декJIарацii особи, уповноваженоi на викOнання
функцiй держави або мiсцевого самоврядуваннrI

Вiдповiдно до частини другоТ cTaTTi 49 Закону УкраiЪи <Про запобiгання
корупцЬ, рiшення Нацiональною агентства з питань запобiгання корупцii вiд
06 вересня 20|6 року Nl 19 оПро затвердження Порядку перевiрки фактl,
подання суб'сктами декларуванЕrI декларацiй вiдповiдно до Закону УкраiЪи
<Про запобiгання корупцiЬ>, повiдом;rення НацiонаJIьного агентства з питань
запобiгання корупцiТ про випадки неподанIuI чи несвосчасного подання таких
декjlарацiй>>, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 15 листопада 201б
року за J\b 1479129609 та розпорядження голови обласноТ державноi
адмiнiстрацii вiд 28 лютого 2017 року Jtlb 94-р пПро Порядок перевiрки факrу
подання декJIарацiТ особи, уповноваженоТ на виконання функцiй держави або
мiсцевого самоврядування>) :

l. Затвердити Порялок перевiрки фu*rу поданнrI суб'ектами декJIарування
районноi державноi адмiнiстрацii декларацiТ особи, уповноваженоi на
виконаннrI функцiй держави або мiсцевого самоврядування вiдповiдно до
Закону Украйни ,.Про запобiгання корупцii>>, та повiдомлеЕня Нацiонального
агентства з питань запобiгання корупцii про випадки неподання чи
несвоечасЕого под€lння

таких декJIарацiй (додасться).

2. KepiBHиKaM структурних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii:
1) забезпечувати своечасне:

поданшI суб'ектами декJIарування структурних пiдроздiлiв районноi

державноi адмiнiстрацii декларацii особи, уповноваженоi на виконання функцiй
держави або мiсцевого самоврядування, за миЕулий piK шIляхом зuIповнення ii
на офiцiйноNry веб-сайтi Нацiона-гlьного агентства з питань запобiгання корупцiт
вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про запобiганш корупцiii>;

2

повiдомлення Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii про
випадки неподаннrI чи несвосчасного подання таких декларацiй;

2) iнформувати щороку до 15 квiтня вiдповiдальну особу з питань
взаемодiI з шравоохоронними органами, запобiганшI та виrIвлення корупцiТ

районпоТ державноi адмiнiстрацii про стан подання суб'сктами декJIаруваннrI
структурних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii декларацiТ особи,
уповноваженоi на виконаннrt функцiй держави або мiсцевого самоврядування,
за минулий piK.

З. Вiдповiдалънiй особi з питань взасмодiТ з правоохоронними органами
запобiганнrl та виявJIення корупцii районноi державноi адмiнiстрацii щороку до
25 квiтня iнформувати сектор взаемодiТ з правоохоронними органами, з питань
запобiгання та виявлення корупцii апарату обласноТ державноТ адмiнiстрацii
про своечаснiсть подання суб'ектами декJIаруванIшI апарату районноi державноi
адмiнiстрацii, струкryрних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii декларацiТ особи,
уповноваженоТ на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування,
за минулий piK.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покJIасти на керiвника
апарату районноi державноi адмiнiстрацii Кучареву О.В.

IIерший з8ступник голови
район Hoi державноi адмiнiстрацii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДЖЕНО
РозпорядженнrI голови
ВiльшанськоТ районноi
державноi адмiнiстрацii
09 березня 2017 JФ 49-р

порядок
перевiрки факry lrоданнrl суб'ектами декJIаруванIшI районноi державноТ
адмiнiстрацiТ декларацiТ особи, уповноваженоТ на виконаннrI функцiй держави
або мiсцевого самоврядування вiдповiдно до Закону УкраТни <Про запобiгання
корупцiЬ та повiдомлення Нацiонального агентства з питань запобiгання
корупчii про випадки неподаннrI чи несво€часного подання таких декларацiй

l.

L{ей Порядок визначае процедуру перевiрки в районнiй державнiй
адмiнiстрацii (апаратi та структурних пiдроздiлах) (далi - орган, в якому працюс
(працював) суб'ект декларування) фа*rу поданнrI суб'ектами декJIарування, якi
в них працюють (працювали), декларацiй осiб, уповнов&кених на виконання
функцiй держави або мiсцевого самоврядування (далi - ,Щекгlарацiя), вiдповiдно
до Закону Украiни пПро запобiгання корупuiЬ> (далi Закон), а також
процедуру повlдомленЕя органом, в якому праIцо€ (працював) суб'ект
декJIаруваннrI, Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii (да-гti Нацiональне агентство) про випадки неподання чи несвосчасного подання
таких декларацiй.

-

2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннях, наведених у Законi
та прийнятих вiдповiдно до нього нормативно-правових актах.

Припиненням дiяльностi, пов'язаноi з виконанням функцiй держави, е
розпорядження голови районноi державноi адмiнiстрацii, накЕв керiвника
структурного пiдроздiлу районноi державноi адмiнiстрацii про припиненнrI
державноi служби та день видачi трудовоi книжки суб'скту декJIарування, iз
з€вначенням

пiдстав такого припиненrul.

3. Перевiрка факту подання щорiчних декJIарацiй, декларацiй суб'ектiв
декJIарування, якi припинили дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй
держави або мiсцевого самоврядування, та повiдомлення Нацiонального
агентства про виIIадки неподання чи несвоечасного подання декларацiй
покJIадаються:

в апаратi районноi державноТ адмiнiстрачiТ - на вiдповiдальну особу

питань взаемодii

з

правоохоронними органами, запобiганшI

корупцiТ районноТ державноi адмiнiстрацiТ;

у

та

з
виrIвJIення

структурному пiдроздiлi районноi державноi адмiнiстрацii

вiдповiда.гlьну особу з питань запобiгання та виrIвлення корупцii.

-

на

4. ýля

перевiрки фа*rу подання суб'ектами декJIарування апараry
районноi державноi адмiнiстрацii щорiчних декJIарацiй та декларацiй суб'ектiв
декJIарування, якi припинили дiяльнiсть, пов'язану з виконаннrIм функцiй

держави або мiсцевого самоврядування, вiддiл управлiннrl персон€tлом апарату
районноТ державноi адмiнiстрацiТ до 01 квiтня подае вiдповiдалънiй особi з
питань взаемодii з правоохоронними органами, запобiгання та виявлення

список осiб, якi працюють в апаратi районноТ державноi адмiнiстрацiТ

станом на 31 грудня звiтного року;
список осiб, якi звiльнилися у звiтному та попередньому роках.

5. Керiвник структурного пiдроздilry районноi державноТ адмiнiстрацii, в
якому працюе (працював) суб'ект декJIарування, самостiйно визначас порядок
взаемодii вiдповiдальноТ особи з питань запобiгання та виявлення корупцiТ з
iншими пiдроздiлами структурного пiдроздiлу районноi державноТ
адмiнiстрацii з метою облiку суб'ектiв декJIаруван}rI, у яких виник обов'язок
подати щорiчнi декJIарацii та декларацii суб'сктiв декJIаруванIrI, якi припинили
виконанням функцiй держави або мiсцевого
дiяльнiстъ, пов'язану
самоврядування вiдповiдно до вимог Закону.

з

б. Вiдповiдагlьна особа з питань взаемодii з правоохоронними органами,
запобiгання та виявпення корупцiТ районноi державноi адмiнiстрацii, в якому
працюють (працюва-ши) суб'сюи декjIарування, перевiряе фаr.т поданнrI
декJIарантами декJIарацiй у TaKi строки:
1) щорiчнi декларацii суб'ектiв декларування - протягом 10 робочих днiв з
граничноi дати поданшI таких декларацiй;
2) декларацiТ суб'ектiв декларування, якi припинили дiялънiсть, пов'язану
з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, - протягом
10 робочих днiв з граничноi дати подання т€жих декJIарацiй насryпного за
звiтним роц, у якому було припинено таку дiяльнiсть.

7. Перевiрку факту подання суб'ектами декларуваннrI, якi припиняють
дiяльнiсть, пов'язану з виконаннrIм функцiй держави або мiсцевого
самоврядування, та декларацiй суб'ектiв декJIаруванн;I, якi е особа.пли, що
претендують на зайняття посад, зазначених у пунктi 1, пiдпунктi <<а> пункту 2
частини першоi статгi 3 Закоrту, забезпечують TaKi вiдповiдальнi пiдроздiли
(особи):

в

апаратi районноi державноТ адмiнiстрацii

персонаJIом;

-

вiддiл

управлiння

у структурних пiдроздiлах районноi державноi адмiнiстрацiТ - спецiалiсти

з питань управлiння персоналом.

Перевiрка факту подання таких декJIарацiй здiйснюютъся у так i строки:

l) декларацii суб'ектiв декJIаруванIut, якi припиняють дiяльнiсть,
пов'язану з виконанlulм функцiй держави або мiсцевого самоврядуваннrI,

прOтягом п'яти робочих днiв з дня такого припинення; якщо припинення
зазначеноi дiялъностi вiдбулося з iнiцiативи керiвника органу, в якому
працював суб'ект декJIаруванн;I, - протягом п'яти робочих днiв пiсля спливання
строцу у двадцять робочих днiв з днrI, коли суб'ект декJIарування дiзнався чи

повиЕен був дiзнатися про таке припинення;
2) декларацii суб'ектiв декларування, якi е особами, що претендують на
зайнятгя посад, зазначених у пунктi 1, пiдгryнктi <а> пункту 2 частпни першоi
cTaTTi 3 Закону, - до призначення або обрання особи на посаду.

8. Вiдповiдальна особа з питань взаемодii з правоохоронними органами,
запобiгання та виrIвлення корупцii районноi державноi адмiнiстрацii,
вiдповiдальнi особи з питань запобiгання та виrIвленнrI корупцii структурних
пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii, вiддiл управлiншt персонапом
апарату районноi державноi адмiнiстрацii, спецiалiсти з питань управлiння
персонапOм структурних пlдроздlлlв раионно1 державно1 адмlнlстращ1
перевiряють факт подання вiдповiдними суб'ектами декJIарування декларацiй
шJuIхом пошуку та перегляду iнформацiТ в публiчнiй частинi Сдиного
державного реестру декларацiй осiб, уповноважених на виконаннrI функцiй
держави або мiсцевого самоврядування, на офiцiйному веб-сайтi Нацiона.тrьного
агентства.

У

випадку встановлення факry неподання чи несвоечасного поданнrI
суб'ектами дешаруваннrI щорiчноi декларацii, лекларацii суб'ектiв
декпарування) якi припинили дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй
держави або мiсцевого саI\dоврядуванIш та мають обов'язок протягом року пiсля
припинення державноi служби подати таку дек.ilарацiю вiдповiдно до вимог
Закону, вiдповiдальна особа з питанъ взаемодiI з правоохоронними органами,
запобiгання та виrIвленIuI корупцii районноi державноi адмiнiстрацii та
вiдповiдальна особа з питань запобiгання та виlIвлення корупцii структурного
пiдроздiлу районноТ державноi адмiнiстрацii, в якому працюе (працював)
суб'ект декJIарування, повiдомляе про це Нацiоналъне агентство протягом
трьох робочих днiв з дня виrIвленнrI такого факту.
ПовiдомленшI пiдписуе вiдповiдалъна особа з питань взаемодii з
правоохоронними органап{и, запобiгання та виявлення корупцiТ районноi
державноТ адмiнiстрацii та вiдповiдальна особа з питань запобiгання та
виrIвлення корупцii структурного пiдроздiлу районноi державноi адмiнiстрацiТ.
ПовiдомленшI Нацiонального агентства про факт неподання чи
несвоечасного поданнrt декларацiй суб'ект декJIаруванн;I, якi припиняють
дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй держави, забезпечуе (пiдписуе)
нач€шъник вiддiлу управлiння персонirлом апарату районноi державноТ
адмiнiстрацii та/або керiвник державноТ служби структурного пiдроздirry
районноТ державноi адмiнiстрацii.

9.

4

Повiдомленrul Нацiона-пъного агентства

про факт поданн;I

чи
несвосчасного поданшI декJIарацiйо надсилаетъся на адресу електронноi пошти,
зазначену на офiцiйному веб-сайтi НацiонЕlпьного агентства, т8 засобамп
поштового зв'язку (рекомендованим листом з повiдомлен}шм про вр}п{ення) за
формою згiдно з додатком i до Порядку перевiрки факту подашuI суб'ектами
декJIарув€лння декларацiй вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро запобiгання
корупцii> та гlовiдомлення Нацiонального агентства з питань запобiгання
корупцii про випадки неподання чи несвосчасного пOдання таких декларацiй,
затвердженого рiшенням Нацiона.гrьного агентства з питЕlнъ запобiгання
корупцii вiд 06 вересня 201.6 року }lb 19, зареестроваIIим в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 15 листопада 2016 року за Ns \479129609.
Зазначене повiдомлення надсила€ться органом, в якому працюють
(працювали) суб'екти декJIарування, окремо за кожним фактом таког0 поданшI
чи несвоечасного подання.

10.

У

випадку встановлення факту неподання декпарацii суб'екгом
декJIарування вiдповiдно до вимог Закону Нацiона-шьне агентство письмово
повiдомляе такого суб'екта про факт неподання декларацll, l суб'ект
декJIарування повинен протягом десяти днiв з дня отримання такого
повiдомленIuI подати декларацiю.

Повiдомленнrl суб'екry декJIарування надсилаеться

за

адресою
зареестрованого мiсця його прожив€лння, що вк€}зана в останнiй поданiй таким
суб'ектом декJIарацii, або за адресою, зазначеною органом, в якому працюе
(працював) суб'ект декJIарування, у повiдомленнi про встановлення факту
неподаннrI чи несвоечасного подання декгrарацii.
Нацiональне агентство мае право з'ясувати адресу заресстрованого мiсця
проживання суб'екта декJIарування в органi, в якому BiH працюе (працював).

11. У разi

встановленнrI факту неподання декларацii суб'ектом
декJIарування Нацiональне агентство письмово повiдомляе про це керiвника
оргаЕу, в якому працю€ (працював) вiдповiдний суб'ект декJIарування, та
спецiально уповноважених суб'ектiв у сферi протидii корупцii.

