
У К Р А Ї Н А
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МАЛОВИСКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 18 жовтня 2016 року / б
м. Мала Виска

Про початок проведення перевірки, 
передбаченої Законом України 
« Про очищення влади » в Мало- 
висківській міській раді

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», 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 (зі змінами 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 в Маловисківській міській раді перевірку, в межах періоду, 
встановленого відповідно до плану проведення перевірки та згідно ЗУ «Про 
очищення влади» затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 16.10.2014 року № 1025-р.

1. 1. Встановити, що забезпечення проведення перевірки відповідно до 
Закону України "Про очищення влади" у Маловисківській міській раді та її 
виконавчих органах покладається на загальний відділ міської ради 
(Берегуленко Т.М.) за сприяння та участі, у межах компетенції, -  спеціаліста- 
юриста міської ради (Паріпа О.І.), оператора з обробки інформації та 
програмного забезпечення (Юрін О.М.).

2. Визначити начальника загального відділу виконавчого комітету міської 
ради Берегуленко Т.М. відповідальною за проведення перевірки в 
Маловисківській міській раді та зобов’язати забезпечити проведення перевірки 
в порядку і терміни, визначені чинним законодавством України.

3. Відповідальній особі за проведення перевірки (Берегуленко Т.М.):
3.1. Розробити та подати на затвердження графік проведення перевірки 

щодо працівників Маловисківської міської ради в період з 19 жовтня по 31 
грудня 2016 року згідно з додатком 1.

3.2. Ознайомити (у письмовій формі -  під особистий підпис) до 28 
жовтня 2016 року працюючих посадових і службових осіб Маловисківської 
міської ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств 
Маловисківської міської ради із Законом України "Про очищення влади" та



заборонами, передбаченими частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 
України "Про очищення влади", із зазначенням критеріїв, на підставі яких 
застосовуються заборони, в тому числі працівників, які відсутні на роботі 
(перебувають у відрядженні, щорічних, основних та додаткових відпустках, 
відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках у зв»язку з 
вагітністю та пологами, відпустках по догляду за дитиною, а також Порядком, 
затвердженим цим розпорядженням, за формою згідно з додатком 1.

3.3. Ознайомлювати (у письмовій формі -  під особистий підпис) осіб, які 
претендують на зайняття відповідних посад у Маловисківській міській раді та її 
виконавчих органах, із Законом України "Про очищення влади" та заборонами, 
передбаченими частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про 
очищення влади", із зазначенням критеріїв, на підставі яких застосовуються 
заборони, а також Порядком, затвердженим цим розпорядженням, за 
формою згідно з додатком 2.

4.Оператору з обробки інформації та програмного забезпечення Юріну 
О.М. забезпечити :

4.1. 1) Створити до 24 жовтня 2016 року на офіційному веб-порталі 
Маловисківської міської ради розділ "Очищення влади" з відповідною 
нормативною базою та підтримувати його в актуальному стані.

2) Розробити на офіційному веб-порталі Маловисківської міської ради:
- до 24 жовтня 2016 року -  базу персональних сторінок осіб, які 

претендують на зайняття відповідних посад у Маловисківські міській раді та її 
виконавчих органах, для подальшого розміщення в них у встановленому 
порядку повідомлення про початок проходження перевірки відповідною 
особою разом із копією її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені 
законом до інформації з обмеженим доступом), а також інформації щодо 
результатів проведення перевірки на період перебування такої особи на посаді 
(посадах) у Маловисківській міській раді та її виконавчих органах;

- до 28 жовтня 2016 року -  базу персональних сторінок штатного складу 
працюючих посадових і службових осіб (крім виборних посад, зазначених у 
статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") 
Маловисківської міської ради та її виконавчих органів для подальшого 
розміщення в них у встановленому порядку повідомлення про початок 
проходження перевірки відповідною особою разом із копією її заяви і 
декларації за минулий рік (крім відомостей, що віднесені законом до інформації 
з обмеженим доступом), а такожінформації щодо результатів проведення 
перевірки на період перебування такої особи на посаді (посадах) у 
Маловисківські міській раді та її виконавчих органах.

- оприлюднити повідомлення та інформації щодо початку і результатів 
проведення перевірки, копії заяв і декларацій (крім відомостей, що законом 
віднесені до інформації з обмеженим доступом) та даного розпорядження на 
офіційному веб-сайті міської ради.

5. Посадовим особам та службовцям Маловисківської міської ради у 
десятиденний термін з дня проведення перевірки (згідно з графіком) подати до 
загального відділу міської ради:



1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей 
щодо них за формою згідно з додатком 2 або 3;

- копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, 
ім’я, по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних 
осіб -  платників податків (сторінки паспорта громадянина України -  для особи, 
яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера обліком картки платника податків та повідомила про це 
відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті 
громадянина України).

Повідомлення особою, яка підлягає перевірці, в заяві про те, що до неї 
застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 
Закону України «Про очищення влади» або неподання нею заяви у строк, 
зазначений в абзаці першому пункту 4 даного розпорядження, є підставою для 
звільнення особи з посади, що вона обіймає, не пізніш як на третій день після 
подання такої заяви або закінчення строку подання заяви та застосування до неї 
заборони, передбаченої відповідно частиною третьою або четвертою статті 1 
Закону.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.



ДОДАТОК 1
до розпорядження МІСЬКОГО голови 
від 18 жовтня 2.016р.

ГРАФІК
проведення перевірки, передбаченої Законом України 

«Про очищення влади» щодо працівників Маловисківської міської ради 
в період з 19 жовтня по 31 грудня 2016 року

№
з/
п

Д ата початку
п роведення
перевірки

Н азва структурного  
п ідрозділу

К ільк ість
прац івн ик ів

П ідпис про  
ознайом лення

1. 28 ж овтн я  2016  
року

Б ак ал ін сь- 
кий О .М . 
Л и н н и к  Л .І.

В ідділ  ф інансів , 
екон ом ік и  та 
бухгалтерськ ого  обліку

П ін ьк овськ а
0 .0 .
С тець І.О.

2. 03 л и стоп ада  2016  
року

С ін ел ьн и к
В.І.
Ю рій О .М .
К ирилова
В .Ю .

2. 04 л и стоп ада  2016  
року

Загальн ий  відділ Б ерегулен к о
Т.М .
К отятко
Т .М .

5

3. 08 л и стоп ада  2016  
року

Захвати хата
П .В .
Ш апош н ік о- 
ва Я .О .

4. 11 л и стоп ада  2016  
року

В ідділ  зем ельних  
відносин

Т ам ко С .О . 
Ц и бульсь-  
кий І.А.

5. 15 л и стоп ада  2016  
року

П арасоч ен ко
Л .В .
Г орбан ьова
В .В.

6. 18 л и стоп ада  2016  
року

В ідділ  Ж К Г О н и псенк о
Н .В .
С ливенко  
В.А .

6. 24 л и стоп ада  2016  
року

С ектор м істобудуван ня  
та архітектури

П існий  С .А . 
Б ар ан овсь- 
кий О .М .



7. 25 л и стоп ада  2016  
року

К арабаєва
О .В.
К оновал ова
Т.А .
Т упал енк о
Н .В.

8. 28 л и стоп ада  2016  
року

К ерівники  к ом унал ьн и х  
п ідприєм ств  та в ідділ ів  
підп орядкован и х м іські 
раді.

А врун ов  В.А . 
Л и сен ко В.П . 
Р иж икова  
Ю .О .
О лей н іченк о
0 .0 .
Ч м и хун  М .П .

4



ДОДАТОК 2
до розпорядження міського голови
від «_29_»_____09_________2016р.
№_65/б

Маловисківська міська рада

Міському голові 
Гульдасу Юрію Леонідовичу

(Прізвище, ім’я, по батькові особи)

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої 
Законом України « Про очищення влади»

Я ________________________________________________________,
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, імя 
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.

Дата Підпис

Заява пишеться власноручно



ДОДАТОК З
до розпорядження міського голови
від «_29_»_____09 ________2016р.
№ 65/6

Маловисківська міська рада

Міському голові 
Гульдасу Юрію Леонідовичу

(Прізвище, ім’я, по батькові особи)

ЗАЯВА
про застосування заборони, передбаченої 
Законом України « Про очищення влади»

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади», повідомляю, що
заборона, передбачена частиною__________________________

(третьою/четвертою)
статті 1 Закону, застосовується щодо мене.

5

(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог 
Закону України «Про очищення влади».

Дата Підпис

Заява пишеться власноручно


