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Що d о елекmро нно z о d е кл арув ання

На виконання вимог ст.ст. 45-41 Закону УкраТни <Про запобiгання
корупцiii> вiд |4,ta,201"4 Ns1700-VII, керуючись Роз'ясненнями щодо
застосування окремих положень Закону Украiни кПро запобiгання корупцii>
стосовно заходiв фiнансового контролю (подання декJIарацiй та повiдомлень
про cyTTeBi змiни в майновому cTaHi) затвердженi рiшенням Нацiонального
агентства з lrитань запобiгання корупцii вiд аЗ.02.2021 J\bl
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелiк посад Басейнового управлiння водних pecypciB
рiчок ПриазовОя (БУВР рiчок Приазов'я), якi надiленi повноваженнями
здiЙснювати органiзацiйно-розпорядчi або адмiнiстративно-господарськi
функцiТ, та е суб'сктами декларування вiдповiдно до Закону Украiни <Про
запобiгання корупцiТ> (Лодаток 1).

2. Посадовим особам БУВР рiчок Приазов'я, якi обiймають вказанi у
Перелiку посад:

2,|. Перевiрити TepMiH дii та працездатнiсть електронного цифрового
пiдпису (далi - ЕЦП) для роботи з Сдиним державним реестром декларацiй
осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядування, за необхiдностi отримати новий ЕtШ у акредитованих
ценТрах сертифiкацii ключiв та iнш. пiдпри€мствах, установах, органiзацiях.

2.2. Перевiрити дiяльностi адреси електронноТ поштовоТ скриньки
суб'екта декларування, яка вказана ocTaHHiM у персонiшьному кабiнетi Сдиного
державного ре€стру декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй
держави або мiсцевого самоврядування;

2.3.У строк з 01 сiчня2022 року до 01 квiтня 2022 року подати шляхом
ЗаПОВНення на офiцiЙному веб-саЙтi НАЗК декларацiю особи, уповноваженоi на
ВикОНаНня функцiЙ держави або мiсцевого самоврядування за 2021 piK, за
встановленою формою.

2.4. Повiдомити уповноваженого з антикорупцiйноТ дiялъностi,
ПРОВiДНОГО Юрисконсульта БУВР рiчок Приазов'я О.Неткала про подання
еЛектронноТ декларацii (шляхом надаI{ня роздрукiвки з офiцiйного сайту НДЗК
про подання декларацii).

З. Щiловоду Р.Поршонl(овiй ознайомити пiд особистий пiдпис з даним
НакаЗОМ Bcix посадових осiб БУВР рiчок Приазов'я, якi с суб'сктами
декJIарування, згiдно з Перелiком lтосад (Лодаток 1).
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4. Уповноваженому з антикорупцiйноТ дiяльностi, провiдному
юрисконсульту О.Неткал:

4.1. Попередити посадових осiб БУВР рiчок Приазов'я, якi с суб'ектами
декларування про адмiнiстративну та кримiнаrrъну вiдповiдальнiотъ за
порушення вимог фiнаноового контролю.

4.2. Перевiрити факт подання декларацiй lrосадовими особами БУВР
рiчок Приазов'я, вiдповiдно до вимог Закону УкраТни <Про запобiгання
корупцiii> у строк до 01 ,04.2022.

5. Провiдному iнженеру з програмного забезпечення комп'ютерiв
О..Щанiленку забезпечити оприлюднення цього наказу та додатку до нього на
офirдiйному веб-сайтi БУВР рiчок Приазов'я.

6. Попереджаю гtро персон€Lльну вiдповiдальнiсть за нен€tJIежне

виконання даного наказу.
7. Контроль за виконанням даного наказу зaIJIишаю за собою.

Начальник управлiння Володимир ШЛЯХОВЧУК

Олександр Неткал
187 49 7l
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