
 

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

НАКАЗ 

 
м. Київ 

 

12.11.2014                                                                                              № 633 
 

(з основної діяльності) 

 
Про початок проведення перевірок 

відповідно до Закону України "Про 

очищення влади" в Державній службі 

України з надзвичайних ситуацій 

 

Відповідно до Закону України "Про очищення влади" (далі - Закон), 

пункту 5 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 р. № 563 (далі - Порядок), Плану 

проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня      

2014 р. № 1025-р, 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Розпочати і провести перевірки відповідно до статті 5 Закону стосовно 

осіб, зазначених у пунктах 2, 6, 9, 10 частини першої статті 2 Закону (далі - 

особи), в ДСНС України згідно із загальним планом проведення перевірок     

(далі - загальний план), що додається. 

2. Визначити Департамент персоналу апарату ДСНС України 

відповідальним структурним підрозділом за проведення перевірок стосовно 

осіб. 

3. Департаменту персоналу (Трофімчук О.В.): 

3.1. Скласти до 28 листопада 2014 року персональний план проведення 

перевірок (далі - персональний план) осіб начальницького складу, державних 

службовців та працівників, звільнення яких належить до повноважень Голови 

ДСНС України. 

3.2. Забезпечити доведення цього наказу та персонального плану до 

відома осіб, які підлягають перевірці та звільнення яких належить до 

повноважень Голови ДСНС України. 

3.3. Організувати постійний контроль роботи підрозділів персоналу 

органів і підрозділів цивільного захисту щодо проведення перевірок у строки, 

що визначені загальним планом. 
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4. Відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи 

з громадськістю (Бистра Н.О.) забезпечити на офіційному веб-сайті ДСНС 

України: 

4.1. Оприлюднення цього наказу в день його видання. 

4.2. Розміщення інших документів та відомостей, що відповідно до 

Порядку підлягають оприлюдненню. 

5. Керівникам органів і підрозділів цивільного захисту: 

5.1. Організувати роботу щодо проведення перевірок у строки, що 

визначені загальним планом. 

5.2. Видати накази про проведення в терміни, визначені загальним 

планом, перевірок стосовно осіб, зазначених у пунктах 6, 10 частини першої 

статті 2 Закону, звільнення яких належить до повноважень відповідних 

керівників органів і підрозділів цивільного захисту. 

5.3. Скласти персональний план проведення перевірок осіб 

начальницького складу, державних службовців та працівників, звільнення яких 

належить до повноважень відповідних керівників органів і підрозділів 

цивільного захисту. 

5.4. Довести видані накази та персональний план до відома осіб, які 

підлягають перевірці та звільнення яких належить до повноважень відповідних 

керівників органів і підрозділів цивільного захисту. 

5.5. Забезпечити оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів і 

підрозділів цивільного захисту виданих наказів, інших документів та 

відомостей, що відповідно до Порядку підлягають оприлюдненню. 

6. Цей наказ набирає чинності з 1 грудня 2014 року крім пункту 2, 

підпункту 3.1 пункту 3, підпункту 4.1 пункту 4, які набирають чинності з дня 

видання цього наказу. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Голова        С. Бочковський 
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Додаток 

до наказу ДСНС України 

від 12.11.2014 2014 р. № 633 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН 

проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади" 

в Державній службі України з надзвичайних ситуацій 

 

№ 

з/п 

Категорія осіб, 

яка підлягає перевірці 

Строки проведення 

перевірки 

1 2 3 

1 Голова ДСНС України з 10 листопада 2014 року 

по 27 лютого 2015 року 

 

2 Перший заступник Голови ДСНС 

України, заступник Голови ДСНС 

України, керівники структурних 

підрозділів апарату ДСНС України 

з 2 березня 2015 року 

по 4 травня 2015 року 

3 Особи начальницького складу, 

державні службовці апарату ДСНС 

України 

з 10 березня 2015 року 

по 11 травня 2015 року 

4 Керівники, перші заступники 

керівників, заступники керівників 

органів чи підрозділів цивільного 

захисту, керівники державних 

підприємств, що належать до сфери 

управління ДСНС України 

з 23 березня 2015 року 

по 25 травня 2015 року 

5 Особи начальницького складу, посадові 

та службові особи органів і підрозділів 

цивільного захисту 

з 1 червня 2015 року 

по 30 грудня 2016 року 

 

 

___________________ 
 

 


