НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ДЕРЖ АВНОЇ СЛУЖБИ

Н А К А З
в і д ______________20___ р.

Київ

№

Про внесення змін у додаток до наказу
НАДС від 31 липня 2019 року № 142-19
Відповідно до Положення про Національне агентство України з питань
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 01 жовтня 2014 року № 500, Порядку проведення службового
розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про
запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950, у зв’язку із
введенням в дію нової структури та штатного розпису апарату НАДС і
звільненням члена комісії з проведення службового розслідування Деак Ю.В.
(лист Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 12 вересня
2019 року № 5/1-19/10069-19)
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни у додаток до наказу НАДС від 31 липня 2019 року
№ 142-19 «Про проведення службового розслідування», виклавши його у
новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Г олова

№174-19 від 13.09.2019

Додаток до наказу НАДС
від 31 липня 2019 року № 142-19
(у редакції наказу НАДС
в ід _______________ 20__ року)

Склад комісії з проведення службового розслідування стосовно першого
заступника Голови Державної екологічної інспекції України Яковлєва 1.0.
у зв’язку з відповідним приписом Національного агентства з питань
запобігання корупції з метою з’ясування причин та умов, що сприяли
порушенню заборон, встановлених частиною першою статті 54 Закону
України «Про запобігання корупції»

Заболотний Андрій - заступник Голови НАДС (голова комісії);
Володимирович
Трипольський
Дмитро Олегович

заступник директора Департаменту контролю у
сфері державної служби - начальник першого
відділу контролю НАДС (член комісії);

Курилко
Валерій Іванович

головний спеціаліст першого відділу контролю
Департаменту контролю у сфері державної служби
НАДС (член комісії);

Алексеева Ольга
Анатоліївна

головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення корупції НАДС (член комісії);

Літош Юлія
Вікторівна

заступник директора Юридичного департаменту начальник
відділу
нормотворчої
роботи
Міністерства енергетики та захисту довкілля
України (член комісії, за згодою);

Омеляшко
Олександр
Михайлович

начальник відділу роботи
з керівниками
підвідомчих підприємств, установ та організацій
Управління роботи з персоналом Міністерства
енергетики та захисту довкілля України (член
комісії, за згодою).

