


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 

держадміністрації – начальника 

обласної військової адміністрації 

____________________№ ______ 

Порядок 

взаємодії відділу з питань запобігання та виявлення корупції 

облдержадміністрації зі структурними підрозділами облдержадміністрації 

та її апаратом щодо здійснення перевірки факту подання суб’єктами 

декларування облдержадміністрації декларацій відповідно до Закону 

України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного 

агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання таких декларацій 

1. Цим Порядком визначається механізм взаємодії відділу з питань 

запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (далі – відділ) зі 

структурними підрозділами облдержадміністрації та її апаратом при вирішенні 

питань щодо визначення переліку суб’єктів декларування 

облдержадміністрації, здійснення перевірки факту подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

(далі – декларація), підготовки письмового повідомлення Національного 

агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про 

факт неподання або несвоєчасного подання декларації. 

 

2. Відділ щороку до 01 березня формує перелік суб’єктів декларування 

облдержадміністрації, які зобов’язані подавати шляхом заповнення на 

офіційному вебсайті Національного агентства декларацію за минулий рік, 

шляхом направлення структурним підрозділам облдержадміністрації та її 

апарату відповідного запиту, а в разі перенесення термінів подання декларації – 

не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання граничної дати її подання. 
 

3. Керівник апарату та керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації інформують відділ про звільнених працівників протягом 

трьох робочих днів. 

 

4. Відділ перевіряє факт 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 вебсайті Національного агентства. 
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5. У випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання 

декларацій суб’єктами декларування облдержадміністрації відділ повідомляє 

про це Національне агентство упродовж 3 робочих днів з дня виявлення такого 

факту. Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи 

несвоєчасного подання декларації надсилається засобами поштового зв’язку 

(рекомендованим листом з повідомленням про вручення). 

 

6. Структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарат зобов’язані за 

письмовим запитом відділу надавати необхідні відомості про суб’єкта 

декларування для направлення повідомлення про неподання чи несвоєчасне 

подання декларації не пізніше наступного робочого дня після отримання такого 

запиту. 

Начальник відділу з питань  

запобігання та виявлення корупції    Станіслав МАЛИНОВСЬКИЙ 


