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м. Київ

№ 15

Про подання е-декларацій за 2018 рік

На виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” від
14.10.2014 № 1700-VII та окремого доручення Голови Державної служби України
з надзвичайних ситуацій М. Чечоткіна «Про подання е-декларації за 2018 рік» від
09.01.2019 № В-6, з метою вчасного подання е-декларацій суб’єктами
декларування, які проходять (проходили) службу або працюють (працювали) в
Інституті державного управління у сфері цивільного захисту (далі — Інститут) і
вчасного інформування Національного агенства з питань запобігання корупції
НАКАЗУЮ:
1. Старшому інженеру сектору інформаційних технологій та технічного
захисту інформації майору служби цивільного захисту ПОДОБЄДУ Сергію
Ігоровичу у термін до 15.02.2019 забезпечити суб’єктів декларування Інституту
електронними ключами доступу до системи електронного декларування згідно з
Законом України “Про електронні довірчі послуги” від 05.10.2017 № 2155-VIII.
2. Суб’єктам декларування Інституту:
подати до 01.04.2019 щорічну декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік (звітний
період з 01.01.2018 по 31.12.2018 включно) шляхом заповнення на офіційному
веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
за результатами подання електронної декларації, з метою контролю
своєчасності її подачі та зберігання у особовій справі посадової особи (особи
начальницького складу), надати до відділу кадрів (Нешпору О.В.) копії
персональних листів - повідомлень про результат заповнення електронної
декларації з позначенням персонального номеру електронної декларації
(ID декларації).

3. Начальнику відділу персоналу та адміністративної роботи підполковнику
служби цивільного захисту НЕШПОРУ Олегу Валерійовичу подати проміжну
інформацію (станом на 01.03.2019 року) та остаточну інформацію (станом на
01.04.2019 року) про стан подання декларацій суб’єктами декларування у
друкованому вигляді та на електронну адресу zavackiy@dsns.gov.ua за
визначеними формами.
4. Фахівцю (із запобігання та виявлення корупції) ТИМОФІЄВУ Сергію
Вікторовичу забезпечити:
консультативний супровід стосовно порядку заповнення суб’єктами
декларування Інституту електронних декларацій за 2018 рік.
подання до 15.04.2019 до Відділу власної безпеки та протидії корупції
апарату ДСНС у друкованому та електронному вигляді на електронну адресу
bagomedov@dsns.gov.ua аналітичної інформації про стан подачі шляхом
заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції електронних декларацій суб’єктів декларування. У разі
наявності випадків неподання чи несвоєчасного подання електронних декларацій
суб’єктами декларування копії повідомлень, направлених до Національного
агентства з питань запобігання корупції, направити в електронному вигляді у
форматі pdf на електронну адресу bagomedov@dsns.gov.ua.
5. Відділу персоналу та адміністративної роботи (Нешпору О.В.)
ознайомити з цим наказом під підпис суб’єктів декларування (додаток 1 (аркуш
ознайомлення) додається).
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на генерал-майора
служби цивільного захисту РОМАНЮКА Ігоря Павловича, заступника
начальника Інституту.
Начальник Інституту

П.Б. Волянський

