
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

21.08.2020                                                                                                №  424-ОД 

 

 
Про перевірку факту подання 
суб’єктами декларування елек-
тронних декларацій 

 

 
Відповідно до статей 2, 6, 13, 25, 39 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», статей 3, 49 Закону України «Про запобігання 
корупції», Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування 
декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та 
повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про 
випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого 
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 
№ 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 р. за 
№ 1479/29609 (далі – Порядок), з метою забезпечення перевірки своєчасності 
подання електронних декларацій суб’єктами декларування: 

1. Визначити відповідальною особою за перевірку фактів подання 
електронних декларацій суб’єктів декларування апарату та керівників 
структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації начальника 
відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної 
державної адміністрації Хамуленко О.С. 

2. Начальникові відділу з питань запобігання та виявлення корупції 
Сумської обласної державної адміністрації, відповідальним особам 
структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, районних 
державних адміністрацій, у яких працюють (працювали) суб’єкти 
декларування: 

1) забезпечити перевірку факту подання декларацій шляхом пошуку та 
перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань 
запобігання корупції у строки, визначені Порядком; 

2) у випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання 
декларацій суб’єктами декларування, повідомити Національне агентство з 
питань запобігання корупції упродовж трьох робочих днів з дня виявлення 
такого факту шляхом надсилання повідомлення засобами поштового зв’язку 
(рекомендованим листом з повідомленням про вручення). 
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3. Управлінню з питань персоналу апарату Сумської обласної державної 
адміністрації надавати щороку до 01 квітня інформацію про працюючих та 
звільнених у попередньому році працівників для здійснення обліку суб’єктів 
декларування, а також інформацію про звільнених працівників протягом трьох 
днів з моменту їх звільнення відділу з питань запобігання та виявлення корупції 
Сумської обласної державної адміністрації. 

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 
Сумської обласної державної адміністрації від 15.02.2017 № 81-ОД «Про 
організацію роботи щодо своєчасності подання суб’єктами декларування 
електронних декларацій», від 02.04.2019 № 195-ОД «Про внесення змін до 
розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації 
від 15.02.2017 № 81-ОД». 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
Голова                 Роман ГРИЩЕНКО 


