УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради

30.05.2016

№ 37

Про
початок
проведення
перевірки, передбаченої Законом
України «Про очищення влади» в
Запорізькій
районній
раді
Запорізької області

Відповідно до Законів України «Про очищення влади», «Про місцеве
самоврядування в Україні», Порядку проведення перевірки достовірності
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, та
Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення
влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16
жовтня 2014 року № 1025-р:
1. Провести перевірку достовірності відомостей стосовно застосування
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади» (далі – перевірка), щодо працівників виконавчого
апарату Запорізької районної ради Запорізької області.
2. Визначити керуючого справами виконавчого апарату районної ради
Перегуду О.О. відповідальним за проведення перевірки достовірності
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».
3. Затвердити графік проведення перевірки, передбаченої Законом
України “Про очищення влади” щодо осіб, визначених у пункті 1 цього
розпорядження згідно додатку 1.
4. Юридичному відділу виконавчого апарату районної ради забезпечити
надання юридичних консультацій та роз’яснень з питань, що виникатимуть під
час проведення зазначеної перевірки.

5. Особам, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, стосовно яких
здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дати початку перевірки подати
керуючому справами виконавчого апарату районної ради:
5.1. власноручно написану заяву, в якій повідомити про те, що до них
застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою
або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 з наданням згоди
на проходження перевірки, оприлюднення відомостей щодо них за формою
згідно додатку 2 або 3;
5.2. копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище,
ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
5.3. копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
6. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради:
6.1 Забезпечити ознайомлення посадових осіб, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, у тому числі тих, які відсутні на роботі (у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю, перебувають у відрядженні, щорічних основних
та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати,
навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для
догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку тощо) з цим
розпорядженням.
6.2. Не пізніше, ніж на третій день після отримання заяви від осіб,
зазначених в пункті 1 цього розпорядження, надіслати до органів, що проводять
перевірку, запити з відповідними копіями документів та надіслати
повідомлення до Головного управління юстиції у Запорізькій області про
початок проходження перевірки.
6.3. Протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає
перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, або на
підставі наданих особою документів, а також інформації з Реєстру про внесення
відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей,
перевірити достовірність відомостей, зазначених у заяві.
6.4. Попередити осіб, стосовно яких здійснюється перевірка, що
неподання ними заяви, зазначеної у пункті 5 цього розпорядження, або
повідомлення у заяві про застосування до них заборони, визначеної частиною
третьою або четвертою статті 1 закону, є підставою для звільнення із займаної
посади.
7. Головному спеціалісту організаційного відділу виконавчого апарату
районної ради Оскаленко О. А.:

7.1.Забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному вебсайті районної ради у день його прийняття.
7.2.Забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті районної ради
інформації про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та
декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим
доступом) протягом трьох днів після одержання заяви керуючого справами
виконавчого апарату районної ради.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова ради

А.М.Шевчишин

Додаток 1
до розпорядження голови
районної ради
30.05.2016 № 37

ГРАФІК
проведення перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назви посад, відносно яких
проводиться перевірка, передбачена
Законом України “Про очищення
влади”
Перегуда Олександр Олександрович
Кіреєва Олена Анатоліївна
Мізьова Ірина Вікторівна
Лола Наталія Валентинівна
Оскаленко Олена Аліківна
Безугла Ірина Миколаївна
Бредун Інна Сергіївна

Дата початку перевірки
(протягом 10-ти днів з цієї дати
надати заяву з документами
керуючому справами апарату
районної ради)

30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016
30.05.2016

Додаток 2
до розпорядження голови
районної ради
30.05.2016 № 37
Голові
Запорізької районної ради
Запорізької області
Шевчишину А.М.
________________________
(ПІБ особи, що підлягає перевірці)

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”
Я, __________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що
заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не
застосовуються щодо мене.
Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про
очищення влади”.**
Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені
печаткою:
- сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по
батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***
- декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за 2015 рік;***
- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб
— платників податків
____ ___________ 2016 р.
__________
(підпис)

__________
*Заява пишеться особою ПОВНІСТЮ ВЛАСНОРУЧНО.
**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких
становить державну таємницю.
***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про
захист персональних даних”.

Додаток 3
до розпорядження голови
районної ради
30.05.2016 № 37
Голові
Запорізької районної ради
Запорізької області
Шевчишину А.М.
________________________
(ПІБ особи, що підлягає перевірці)

ЗАЯВА*
про застосування заборони, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”
Я, __________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що
заборона, передбачена частиною _______________ статті 1 Закону,
(третьою/четвертою)

застосовується щодо мене.
_______________________________________________________________________
(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог
Закону України “Про очищення влади”.
____ ______________ 2016 р.

______________
(підпис)

_________
*Заява пишеться особою ПОВНІСТЮ ВЛАСНОРУЧНО.

