
 

  
ДЕРЖСТАТ   

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

НАКАЗ 
 

08 вересня 2015 року                м.Чернігів № 66 
 
 
Про проведення в Головному управлінні  
статистики у Чернігівській області  
перевірок відповідно до Закону України  
«Про очищення влади» 
 

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 жовтня 2014 року №563, та Плану проведення 
перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р, 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести в Головному управлінні статистики у Чернігівській області 
перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону (далі – перевірка), стосовно 
посадових і службових осіб Головного управління статистики у Чернігівській 
області ( далі – Головне управління статистики). 

 
 2. Визначити датою початку проведення перевірки: 
 
 стосовно керівників, заступників керівників, інших посадових і 
службових осіб структурних підрозділів Головного управління статистики –    
18 вересня 2015 року; 
 
 стосовно керівників, заступників керівників, інших посадових і 
службових осіб відокремлених підрозділів Головного управління статистики –  
18 грудня 2015 року. 
 
 3. Затвердити план проведення перевірки, що додається. 
 



 4. Відповідальним виконавцям заходів плану проведення перевірки, 
затвердженого пунктом 3 цього наказу, забезпечити виконання відповідних 
заходів. 
 
 5. Відділу кадрово-організаційного забезпечення (Качаненко Г. І.) 
забезпечити ознайомлення з цим наказом посадових і службових осіб 
Головного управління статистики. 
 
 6. Управлінню інформаційних технологій (Пода Л. А.) забезпечити 
оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Головного управління 
статистики. 
 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
 
Начальник                                                                                           Д. І. Ашихміна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного управління 
статистики у Чернігівській області 
08 вересня 2015 року  №66 
 

 
План проведення в Головному управлінні статистики у Чернігівській 

області перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 

«Про очищення влади», стосовно посадових та службових осіб  
Головного управління статистики у Чернігівській області 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Термін  
виконання 

Відповідальний 
виконавець 

1. Забезпечення подання особами, які 
підлягають перевірці, й передавання 
відділу кадрово-організаційного 
забезпечення: 
1) власноручно написаних заяв про 
проведення перевірки, передбаченої 
Законом України «Про очищення влади» 
або заяв про застосування заборони, 
передбаченої Законом України «Про 
очищення влади» (далі – Закон), за формою 
згідно з додатками 1 або 2 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 (далі – 
Порядок); 
2) копій сторінок паспортів громадянина 
України з даними про прізвище, ім’я та по 
батькові, видачу паспорта та місце 
реєстрації; 
3) копій документів, що підтверджують 
реєстрацію у Державному реєстрі фізичних 
осіб - платників податків (сторінки 
паспорта громадянина України - для особи, 
яка через свої релігійні переконання 
відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомила про це 
відповідному контролюючому органу і має 
відповідну відмітку у паспорті громадянина 
України); 
4) копій декларацій про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік 

у десятиденний строк з 
дня початку проведення 

перевірки 

Качаненко Г. І., 
Шкінь І. В., 
керівники 

структурних та 
відокремлених 

підрозділів 
Головного 
управління 
статистики 



2. Перевірка, згідно з вимогами пункту 14 
Порядку, на підставі відомостей, наявних в 
особових справах, або на підставі наданих 
особами документів, а також інформації з 
Єдиного державного реєстру осіб, щодо 
яких застосовано положення Закону 
України “Про очищення влади” (далі - 
Реєстр) про внесення відомостей про особу 
до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких 
відомостей,  достовірності відомостей, 
зазначених у заявах осіб, щодо 
незастосування до них заборон 
 

протягом десяти днів з 
дня надходження заяви 

Качаненко Г. І., 
Шкінь І. В. 

 

3. Додавання до особових справ інформації 
про відсутність у Реєстрі відомостей про 
осіб, які підлягають перевірці, або, у разі 
наявності таких відомостей у Реєстрі – 
надіслання до Головного територіального 
управління юстиції у Чернігівській області 
запитів про проведення перевірки за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку 
для отримання витягу з Реєстру  
 

протягом десяти днів з 
дня надходження заяви 

Качаненко Г. І., 
Шкінь І. В. 

 

4. Підготовка та надсилання до органів 
перевірки запитів про проведення 
перевірки за формою згідно з додатком 3 до 
Порядку, у разі необхідності, у випадках, 
передбачених пунктом 17-1 Порядку 
 

у триденний термін 
після надходження заяв 

Качаненко Г. І., 
Шкінь І. В. 

 

5. Надсилання до Мін’юсту повідомлень про 
початок проходження перевірок за 
формою, згідно з додатком 4 до Порядку 
 

у день надіслання 
запитів органам 

перевірки 

Качаненко Г. І., 
Шкінь І. В. 

 

6. Розміщення на офіційному веб-сайті 
Головного управління статистики наказу 
про початок проведення перевірки в 
органах державної статистики області. 
 

у день прийняття 
наказу 

Пода Л. А., 
Качаненко Г. І., 

Шкінь І. В. 
 

7. Розміщення на офіційному веб-сайті 
Головного управління статистики копій 
заяв осіб, які підлягають перевірці, та їх 
декларацій (крім відомостей, що віднесені 
законом до інформації з обмеженим 
доступом) 
 

протягом трьох днів 
після надходження 

заяви щодо 
незастосування до 

особи заборон, 
передбачених 

частинами третьою і 
четвертою статті 1 

Закону 

Пода Л. А., 
Качаненко Г. І., 

Шкінь І. В. 
 

8. Підготовка та подання начальнику 
Головного управління статистики довідок 
про результати перевірок за формою згідно 
з додатком 5 до Порядку 

у триденний строк (з 
дня надходження 

останньої 
відповіді/висновку/копії 
судового рішення або з 

Качаненко Г. І., 
Шкінь І. В. 

 



дня надходження 
відповіді/висновку/копії 
судового рішення, який 

є підставою для 
застосування заборони, 
передбаченої частиною 
третьою або четвертою 

статті 1 Закону) 
 

9. Підготовка проектів наказів про звільнення 
осіб у разі повідомлення ними про 
застосування до них заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 
Закону України «Про очищення влади», або 
виявлення підстав для застосування до них 
відповідних заборон, або неподання ними 
відповідних заяв 
 

не пізніш як на третій 
день після подання 

заяви, або виявлення 
заборони, або спливу 

строку на подання 
заяви 

Качаненко Г. І., 
Шкінь І. В. 

 

10. Надсилання до Мін’юсту копій наказів про 
звільнення осіб та відомостей про них, 
передбачених пунктами 12, 15, 37 Порядку 
 

у день видання 
наказу 

Качаненко Г. І., 
Шкінь І. В. 

 

11. Розміщення на офіційному веб-сайті 
Головного управління статистики 
інформації про результати перевірок 

у день розгляду довідки 
про результати 

перевірки або видання 
наказу 

Пода Л. А., 
Качаненко Г. І., 

Шкінь І. В. 
 

 
 
 
Завідувач сектору правового забезпечення, 
запобігання та виявлення корупції                                                                                І. В. Шкінь 
 
 
 
 


