ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Головне управління ДСНС України
у Запорізькій області
НАКАЗ

РЖСЄ.ЛГҐЄ

(з основної діяльності)
Запоріжжя

■ІУ.

Про
початок
проведення
перевірки відповідно до Закону
У країни "Про очищ ення влади"

В ідповідно до Закону України "Про очищ ення влади" (далі - Закон),
пункту 5 П орядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1
Закону У країни "Про очищ ення влади", затвердж еного постановою Кабінету
М іністрів У країни від 16 ж овтня 2014 року № 563 (далі - П орядок), Плану
проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищ ення влади",
затвердж еного розпорядж енням Кабінету М іністрів України від 16 жовтня 2014
року № 1025-р та наказу Д ерж авної служби України з надзвичайних ситуації
(з основної діяльності) від 12 листопада 2014 року № 633 «Про початок
проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищ ення влади" в
Д ерж авній службі У країни з надзвичайних ситуацій»
Н А КА ЗУ Ю :
1. З 13 червня 2016 року розпочати перевірку щодо осіб начальницького складу
та працівників 15 держ авної пож еж но-рятувальної частини Головного
управління Д СНС У країни у Запорізькій області відповідно Закону, звільнення
яких належ ить до повноваж ень начальника Головного управління.
2. В ідділу персоналу (Прус Р.Б.):
2.1. Забезпечити доведення цього наказу до відома осіб, які підлягаю ть перевірці
та звільнення яких належить до повноважень начальника Головного управління.
2.2. О рганізувати роботу по проведенню перевірки відповідно до Закону та
П орядку.

3. Ц ентру оперативного зв ’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних
технологій (Ш урубор А.Г.) на офіційному веб-сайті Головного управління
д е н е України у Запорізькій області забезпечити:
3.1. О прилю днення цього наказу в день його видання.
3.2. Розміщ ення інших документів та відомостей, відповідно до Порядку, які
підлягаю ть оприлю дненню .
4. Н ачальнику 15 держ авної пож еж но-рятувальної
управління Д СНС У країни у Запорізькій області:

частини

Головного

4.1. Д овести наказ до відома підпорядкованих осіб начальницького складу та
працівників.
4.2. Забезпечити надання заяв та відповідних документів у строки визначені
П орядком.
5. К онтроль за виконанням цього наказу залиш аю за собою.

Н ачальник ГУ ДСНС України
Запорізькій
області
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