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ТВО Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
 

 ОКРЕМЕ ДОРУЧЕННЯ 

Керівникам ГУ ДСНС України в 

областях та м. Києві, підрозділів 

центрального підпорядкування 

ДСНС, наукових установ та закладів 

освіти, НМЦ ЦЗ та БЖД областей та 

м. Києва, підприємств, установ та 

організацій сфери управління ДСНС 
 

 

Про подання е-декларації за 2021 рік 

 

 

На виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції”                      

(далі — Закон), з метою моніторингу подання е-декларації суб'єктами 

декларування, які проходять (проходили) службу або працюють (працювали) в 

органах, установах, підприємствах та організаціях, що належать до сфери 

управління ДСНС, і своєчасного інформування Національного агентства з 

питань запобігання корупції 

ДОРУЧАЮ:  

 

1. Керівникам ГУ ДСНС України в областях та м. Києві, підрозділів 

центрального підпорядкування ДСНС, наукових установ, закладів освіти,                 

НМЦ ЦЗ та БЖД областей та м. Києва, підприємств, установ, організацій сфери 

управління ДСНС забезпечити: 

до 21 березня 2022 року виконання вимог статті 45 Закону щодо подання 

шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань 

запобігання корупції суб'єктами декларування е-декларацій за 2021 рік; 

перевірку подання е-декларацій суб'єктами декларування шляхом пошуку 

та перегляду інформації у публічній частині Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб; 

надання остаточної інформації станом на 25 березня 2022 року                              

про стан подання декларацій суб'єктами декларування через систему    

електронного документообігу “АСКОД” за формою, що додається (додаток 1), 

відповідальна особа — Багомедов М.М. тел.: (044) 202-30-04; 

до 08 квітня 2022 року подання до Управління власної безпеки та протидії 

корупції апарату ДСНС через систему електронного документообігу “АСКОД” 

аналітичної інформації про стан подачі шляхом заповнення на офіційному 

вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій 

суб'єктів декларування відповідно до Закону за формами, що додаються 

(додатки 2 — 4); 
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суворе дотримання розроблених форм згідно з додатками до цього 

окремого доручення та недопустимість внесення змін. 

2. Покласти персональну відповідальність за виконання цього окремого 

доручення на керівників ГУ ДСНС України в областях та м. Києві, підрозділів 

центрального підпорядкування ДСНС, наукових установ та закладів освіти,               

НМЦ ЦЗ та БЖД областей та м. Києва, підприємств, установ, організацій сфери 

управління ДСНС. 

3. Контроль за виконанням цього окремого доручення покласти на 

тимчасово виконуючого обов'язки начальника Управління власної безпеки та 

протидії корупції Шепетіна І.О. 
 

 

 

   Сергій КРУК 


