ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Про проведення перевірки відомостей щодо застосування заборон,
передбачених Законом України „Про о ч и щ е н н я влади"

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої
статті

5

Закону

перевірки

України

„Про

достовірності

очищення

відомостей

влади",

щодо

Порядку

проведення

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 „Деякі питання реалізації Закону України
„Про очищення влади", плану проведення перевірок відповідно до Закону
України „Про очищення влади", затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р „Про

затвердження

плану проведення перевірок відповідно до Закону України „Про очищення
влади":
1. Провести
заборон,

перевірку достовірності

передбачених

частинами

відомостей

третьою

щодо застосування

і четвертою

статті

1 Закону

України „Про очищення влади" стосовно працівників виконавчого апарату
обласної ради, визначивши 23 листопада 2015 року днем початку проведення
перевірки.
2. Визначити відділ з питань кадрової роботи та служби в органах
місцевого

самоврядування

відповідальним

за

проведення

виконавчого
перевірки

апарату

щодо

обласної

працівників

ради

виконавчого

апарату обласної ради.
3. Відділу з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого
самоврядування

виконавчого

апарату

обласної

ради

забезпечити

ознайомлення із цим розпорядженням працівників виконавчого апарату, у
тому

числі

працівників, які відсутні на робочому

відрядженні, щорічних основних та додаткових

місці

(перебувають

у

відпустках, відпустках без

збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках для догляду
за дитиною, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю).
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4.
початку

Працівникам виконавчого апарату

у

проведення

подати

відповідної

перевірки

десятиденний
до

строк

відділу

з

з дня
питань

кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування виконавчого
апарату обласної ради власноручно написану заяву про те, що до нього (неї)
не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частинами третьою
або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади", про згоду на
проходження

перевірки

та

оприлюднення

встановленою формою (додаток

відомостей

щодо

них

за

1 або додаток 2), декларацію про майно,

доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

за минулий рік, а

також копію паспорта громадянина України.
5. Відділу з питань з в ' я з к і в з громадськістю та пресою виконавчого
апарату обласної ради забезпечити оприлюднення цього розпорядження на
офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної ради у день його видання.
6. Відділу з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого
самоврядування виконавчого апарату обласної ради, відділу з питань зв'язків
з громадськістю

та пресою виконавчого апарату обласної

ради протягом

трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на
офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної ради:
1) інформації про початок проходження перевірки особою;
2)

копії

вищезазначеної

заяви та

декларації

(крім відомостей,

що

законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).
7. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти
на першого заступни^^^Щ^ласноіцради Адамського А.П.

Голова обласної\ЬаМ
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Є. УДОД

Додаток 1
до розпорядження голови
обласної ради
Голові Дніпропетровської
обласної ради
УДОДУ Є.Г.

(прізвище. ім"я та по батькові)
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, визначені 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 20
документа,
фізичних

рік;***

що підтверджує
осіб

громадянина

-

реєстрацію

платників

України

-

для

у

податків
особи,

Державному
(сторінки

яка через

свої

реєстрі

паспорта
релігійні

переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера
облікової

картки

платника

податків

та

повідомила

про

це

відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у
паспорті громадянина України).***
20__ р.

*3аява пишеться особою власноручно.
**Не надається згода на оприлю
становить державну
*Персональні дані обробл
захист персональних дянн\'1

_

(підпис)
^відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких
..поширюються з урахуванням вимог Закону України „Про

Заступник
по в и к о н а в ч о м у
керуюча справам

Г. ДАЦЬКО

Додаток 2
до розпорядження голови
обласної ради
Голові Дніпропетровської
обласної ради
УДОДУ Є.Г.

(прізвище, і м ' я та по батькові)
ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом
України „Про очищення влади"
Я,

,

(прізвище, і м ' я та по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України „Про очищення влади" повідомляю,
що

заборони,

визначені

частиною

статті

1

Закону,

(третьою/четвертою)
застосовується щодо мене.
(зазначається, яка саме заборона застосовується)

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

20_р.

(підпис)

*3аява пишеться особою власноручно.

Заступник голови о
по виконавчому ап
керуюча с п р а в а м и

Т. ДАЦЬКО

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА.
ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
№81-ОС від 21.07.2015
І

