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Про надання інформації 
 

Шановний пане Валерію! 
 

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) уважно 
розглянула Ваш інформаційний запит від 29 квітня 2020 року та в межах 
компетенції повідомляє наступне. 

Протягом 2019-2020 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 червня 2019 року № 538 «Деякі питання функціонування  
органів Державної казначейської служби», а також наказу Казначейства  
від 2 липня 2019 року № 189 «Про реорганізацію деяких територіальних органів 
Державної казначейської служби України» (сканована копія наказу додається) 
було реорганізовано: 

Управління Казначейства у Луцькому районі Волинської області шляхом 
приєднання до Управління Казначейства у м. Луцьку Волинської області; 

Управління Казначейства у Нікопольському районі Дніпропетровської 
області шляхом приєднання до Управління Казначейства у м. Нікополі 
Дніпропетровської області; 

Управління Казначейства у Новомосковському районі Дніпропетровської 
області шляхом приєднання до Управління Казначейства у м. Новомосковську 
Дніпропетровської області; 

Управління Казначейства у Павлоградському районі Дніпропетровської 
області шляхом приєднання до Управління Казначейства у м. Павлограді 
Дніпропетровської області; 

Управління Казначейства у Синельниківському районі Дніпропетровської 
області шляхом приєднання до Управління Казначейства у м. Синельниковому 
Дніпропетровської області; 

Управління Казначейства у Черкаському районі Черкаської області 
шляхом приєднання до Управління Казначейства у м. Черкасах Черкаської 
області. 
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Під час реорганізації вищезазначених територіальних органів 
Казначейства звільнено із займаних посад відповідно до пункту 1 частини першої 
статті 87 Закону «Про державну службу»: 

начальника Управління Казначейства у Луцькому районі Волинської 
області Гніровського Юрія Васильовича (сканована копія наказу додається); 

начальника Управління Казначейства у Нікопольському районі 
Дніпропетровської області Подолянко Тетяну Миколаївну (сканована копія 
наказу додається); 

начальника Управління Казначейства у Новомосковському районі 
Дніпропетровської області Куницю Наталію Іванівну (сканована копія наказу 
додається); 

начальника Управління Казначейства у Синельниківському районі 
Дніпропетровської області Павлова Валерія Володимировича (сканована копія 
наказу додається). 

При цьому інформуємо, що кількість звільнених державних службовців 
протягом 2019-2020 років відповідно до пункту 1 частини першої статті 87 Закону 
«Про державну службу» складає: 

у зв’язку з реорганізацією, скороченням в апараті Казначейства – 0; 

у зв’язку з реорганізацією, скороченням у вищезазначених територіальних 
органах Казначейства – 21. 

Також надаємо запитувані скановані копії наступних документів: 
завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості 

службової діяльності першого заступника Голови Казначейства Дуди Володимира 
Петровича, а також заступника Голови Казначейства Грубіяна Олександра 
Євгеновича на 2019 рік та на 2020 рік; 

звіти першого заступника Голови Казначейства Дуди Володимира 
Петровича та заступника Голови Казначейства Грубіяна Олександра Євгеновича 
про службову діяльність щодо виконання затверджених завдань і ключових 
показників результативності ефективності та якості службової діяльності  
за 2019 рік. 

 
Додатки: на 46 арк. 

 
 
 

З повагою 
 
Заступник начальника управління –  
начальник відділу персоналу та державної  
служби Управління  персоналу      Тетяна МЄНАКОВА 


