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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
з особового' складу -

Херсон № -63 ' * - __________
Про початок проведення в Регіональному 
відділенні перевірки, передбаченої 
Законом України «Про очищення влади»

На виконання рішення колегії ФДМУ від 04.12.2014 № 6/4, 

затвердженого наказом ФДМУ від 09.12.2014 № 2756 , відповідно до Закону 

України «Про очищення влади» (далі — Закону), 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

....................... '  - . . І - ; * *  V V • і- І  ' ■ і;-. .

НАКАЗУЮ:

1.Провести в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по 

Херсонській області (далі -  Регіональному відділенні) перевірку, передбачену 

Законом стосовно посадових та службових осіб (додаток), визначивши днем 

початку проведення перевірки 10 червня 2015 року.

2.Відділу персоналу довести до відома посадових та службових осіб 

Регіонального відділення цей наказ, а також забезпечити ознайомлення 

працівників, які відсутні на роботі (знаходяться у відпустках, відрядженні та 

перебувають на лікарняному тощо), під особистий підпис.



3.Відділу організаційно - документального забезпечення та зв’язків з 

громадськістю розмістити текст цього наказу на офіційному веб-сайті 

Регіонального відділення.

4. Посадовим та службовим особам, які підлягають перевірці, в десятиденний 

строк з дня початку проведення перевірки подати до відділу персоналу 

власноруч написану заяву про те, що до них застосовуються або не 

застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 

Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та 

оприлюднення відомостей щодо них відповідно до цього Закону(форма заяви

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563
• і

додаток 1 або 2).

5.Відділу персоналу та відділу організаційно-документального забезпечення 

та зв’язків з громадськістю протягом трьох днів після одержання заяви 

забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Регіонального відділення 

інформації про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та 

декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим 

доступом).

6.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



Додаток
! до наказу № <3̂ /0-

від с& і'- СХ-5̂ .

Перелік посад
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській області, 

щодо яких проводиться перевірка відповідно 
до Закону України «Про очищення влади»

Відділ персоналу
1 Начальник відділу
2 Головний спеціаліст
3 Головний спеціаліст

Відділ фінансово-бухгалтерської роботи
4 Начальник відцілу-головний бухгалтер
5 Заступник начальника відділу - головного бухгалтера
6 Головний спеціаліст
7 Головний спеціаліст
8 Головний спеціаліст
9 Провідний спеціаліст
10 Старший інспектор

Відділ оціночної діяльності
11 Начальник відділу
12 Головний спеціаліст
13 Головний спеціаліст
14 Головний спеціаліст
15 Головний спеціаліст

Відділ оренди державного майна
16 Начальник відділу
17 Заступник начальника відділу
18 Головний спеціаліст
19 Головний спеціаліст
20 Головний спеціаліст

Відділ управління державним майном та реформування власності
21 Начальник відділу
22 Заступник начальника відділу
23 Головний спеціаліст
24 Головний спеціаліст
25 Головний спеціаліст
26 Головний спеціаліст
27 Старший інспектор

Юридичний відділ
28 Начальник відділу
29 Заступник начальника відділу
30 Головний спеціаліст



31 Провідний спеціаліст
Відділ з питань АРК, інформаційних технологій 

та корпоративних прав держави
32 Начальник відділу
33 Головний спеціаліст
34 Головний спеціаліст
35 Головний спеціаліст
36 Головний спеціаліст
37 Провідний спеціаліст

Відділ контролю та аудиту
38 Начальник відділу
39 Заступник начальника відділу
40 Головний спеціаліст
41 Головний спеціаліст
42 Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції

Відділ організаційно-контрольної роботи та зв’язків з громадськістю
43 Начальник відділу
44 Головний спеціаліст
45 Головний спеціаліст
46 Головний спеціаліст
47 Провідний спеціаліст
48 Старший інспектор


