ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Головне управління ДСНС України
у Запорізькій області
НАКАЗ
( 5 О С Н О В Н О Ї Д І Я Л Ь Н О С Т І)

Запоріжжя

№

^

Про
початок
проведення
перевірки відповідно до Закону
Ук|хГмт "Про очіпценпя влади"

відп овідно до Закону України "Про очищення влади" (далі - Закон),
пункіу 5 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей нюдо
зас госувапня заборон, передбачених частинами третьою і четвертою сгатті 1
Закону України "Про очищеіпія влади", затіїерджепого посіановоіо 1\абіпсг;>
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (далі
Порядок). Плап>
протк'дення перевірок відіювідно до Закону України "Про очіннення влади",
затвердженого розіюряджепням Кабінету Міністрів України від, і 6 жогітня 2014
року
1025-р та наказу Державної служби України з надзвичайних ситуації
(з основної діяльності) від 12 листопада 2014 року .Ч'' 633 ^<Про початок
нроиедсчіня перевірок ві^ніовідно до Закону Украї[ні "Про очищення влади" в
Державній сл)'жбі України з надзвичайних ситуацій»
НА КА ЗУ Ю :
]. З 01 серпня 2016 року розпочати перевірку щодо осіб нача іьнпцького складу
та працівників 20 державної ножежно-ряіувальної частини 1 оловного
управління Д ( 'П ( ' України у Запорізькій області відповідно Закону, звільнення
яких належи ть /ю повноважень начальника Головного утіравління.
2. Иідділу персоналу (Прус Р.Б.):

2 І -іабезпсчиі'и доведетнія цього наказу до відома осіб, які підлягають ііе|''еі«іриі
та .вільисння яких належні ь до повноважень начальтніка і ол о вн о ю )'правління.
2.2. Організувати роботу гю нроведегнпо тіеревірки відпог.ідно до Закону та
і Іоря ік \ .

-

05351

3. Центру оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних
технологій (Шурубор А.Г.) на офіційному веб-сайті Головного управління
ДСНС України у Запорізькій області забезпечити:
3.1. Оприлюднення цього наказу в день його видання.
3.2. Розміщення інших документів та відомостей, відповідно до Порядку, які
підлягають оприлюдненню.
4. Начальнику 20 державної пожежно-рятувальної
управління ДСНС України у Запорізькій області:

частини

Головного

4.1. Довести наказ до відома підпорядкованих осіб начальницького складу та
працівників.
4.2. Забезпечити надання заяв та відповідних документів у строки визначені
Порядком.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник ГУ ДСНС України
Запорізькій області генерал-маї
служби цивільного захисту
\
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