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НАКАЗ

Про початок проведення перевірки відповідно 
до Закону України «Про очищення влади»

З метою виконання Закону України від 16 вересня 2014 року №1682-VIІ 
«Про очищення влади» (далі — Закон № 1682), 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 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про 
очищення влади» (далі -  Порядок) із змінами та згідно з Планом проведення 
перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженим 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р,

НАКАЗУЮ:

1. Провести в Головному управління ДФС у Запорізькій області перевірку, 
передбачену Законом № 1682 (далі - перевірка) стосовно посадових і 
службових осіб, визначивши днем початку проведення перевірки 27 травня 
2015 року. .

2. Визначити управління персоналу відповідальним за проведення перевірки 
відповідно до Закону № 1682.

3. Керівникам структурних підрозділів:
3.1. забезпечити 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 
для догляду за дитиною та перебувають на листку непрацездатності) з цим 
наказом в день його видання та надати списки осіб з підписами до управління 
персоналу не пізніше наступного робочого дня після ознайомлення;

3.2. надати особисто та забезпечити надання працівниками структурних 
підрозділів у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки до 
управління персоналу власноручно написану заяву про те, що до неї 
застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою



або четвертою статті 1 Закону№ 1682, про згоду на проходження перевірки та 
оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1 або 2 
Порядку.

4. Управлінню комунікацій:
4.1. розмістити наказ у день його реєстрації на офіційному суб - сайті ГУ 

ДФС у Запорізькій області;
4.2. розміщати на офіційному суб -  сайті інформацію, передбачену 

Порядком.
Термін -  протягом доби з моменту її надходження від управління персоналу;
4.3. забезпечити зняття інформації, розміщеної відповідно до підпункту 

підпункту 4.2 пункту 4 цього наказу.
Термін -  протягом доби з моменту надходження відповідного звернення від 

управління персоналу.

5. У правлінню персоналу:
5.1. протягом трьох днів після одержання заяви забезпечувати розміщення 

на офіційному суб-сайті інформації про початок проходження перевірки 
особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до 
інформації з обмеженим доступом).

5.2. про результати проведеної роботи інформувати Департамент персоналу 
ДФС України протягом 3-х днів після закінчення перевірки в Головному 
управлінні ДФС у Запорізькій області

6. Начальникам та в.о. начальників Державних податкових інспекцій у 
районах, об’єднаних інспекцій Головного управління ДФС у Запорізькій 
області, у разі потреби, провести перевірки згідно із Законом № 1682 у строки, 
встановлені Планом проведення перевірок відповідно до Закону України «Про 
очищення влади», затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 16.10.2014 № 1025-р із виданням відповідних наказів по інспекціях.

7. Координаційно -  моніторинговому управлінню забезпечити внесення 
наказу до Репозиторія звітної та статистичної інформації ГУ ДФС у Запорізькій 
області, затвердженого наказом від 05.11.2014 № 95.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник /  О. А. Кавилін

Мякота, 2190530
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Розрахунок розсилки

Наказ від <̂ S-0̂ . &  початок проведення перевірки відповідно до Закону України
„Про очищення влади” »

Назва структурного підрозділу Індекс підрозділу

1 2

Керівництво ( начальник Кавилін О.А., перший заступник 
начальника Фоменко О.П., заступник начальника Гришко Р.Ю.)

08-01-00

Відділ охорони державної таємниці, технічного та 
криптографічного захисту інформації

08-01-02

Управління інфраструктури 08-01-03

Управління персоналу 08-01-04

Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського 
обліку

08-01-05

Управління комунікацій 08-01-06
Управління власної безпеки 08-01-08
Управління правової роботи 08-01-10
Відділ реєстрації платників та електронних сервісів 08-01-11
Організаційно -  розпорядчий відділ 08-01-13
Відділ внутрішнього аудиту та контролю 08-01-14
Управління оподаткування юридичних осіб 08-01-15
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних 
злочинним шляхом

08-01-16

Управління доходів і зборів з фізичних осіб 08-01-17
Управління IT 08-01-18
Координаційно -  моніторингове управління 08-01-20
Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів 08-01-21
Управління податкового та митного аудиту 08-01-22
Відділ погашення заборгованостей 08-01-23

Заступник начальника управління -  начальник 
відділу проходження державної служби, 
аналізу та організації роботи з ДПІ управління 
персоналу С.І. Мякота


