
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 

В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
ТА М. СЕВАСТОПОЛІ

НАКАЗ

з кадрових питань 
(особового складу)

Ост?. О 0 .  0. 0^0  Херсон № _____

Про внесення змін до наказу Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Херсонській області від 25 листопада 2014 року № 216-к

У зв’язку зі зміною структури та штатного розпису Регіонального 
відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі (далі -  Регіональне відділення), 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»» зі змінами, керуючись пунктами 10, 12 
Положення про Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській 
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 18 грудня 2015 року № 1964,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Херсонській області від 25 листопада 2014 року № 216-к «Про 
організацію виконання вимог Закону України «Про очищення влади»» такі 
зміни:

1) пункт 2 викласти в такій редакції: «Визначити головного спеціаліста з 
питань персоналу відповідальним за проведення в Регіональному відділенні 
перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (далі -  
Закон)».

2) пункт 3 викласти в такій редакції: «Головному спеціалісту з питань 
персоналу спільно з відділом документального забезпечення, інформаційно- 
аналітичної роботи та контролю протягом трьох днів після надходження від 
особи, стосовно якої проводиться перевірка, заяви щодо незастосування до неї 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону,
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забезпечувати розміщення на субсайті Регіонального відділення офіційного 
вебсайту Фонду державного майна України інформації про початок 
проходження перевірки особою та копії її заяви, а також посилання на 
заповнену декларацію в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Херсонській області від 24 вересня 
2015 року № 117-к «Про внесення змін до наказу від 25.11.2014 № 216-к «Про 
організацію виконання вимог Закону України «Про очищення влади»».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Г.ТЕСЛЮК


