
 
УКРАЇНА 

ОЛЕКСІЄВО-ДРУЖКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 
від  13.10.2016 № 63 
смт. Олексієво-Дружківка 
 
 
Про початок проведення перевірки, 
відповідно до Закону України 
«Про очищення влади» 
 
 
 
         Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і че-
твертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 16 жовтня 1014 року № 563 та Плану проведення перевірок відпо-
відно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням  Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, керуючись ст. 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»: 
             

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» (далі – 
перевірка) стосовно посадових та службових осіб виконавчого комітету Олексієво-
Дружківської селищної ради (крім виборних посад, зазначених у ст. 3 Закону Укра-
їни «Про службу в органах місцевого самоврядування»), визначивши днем початку 
проведення перевірки 17.10.2016р. 

2. Відповідальним за проведення перевірки щодо осіб, визначених в пункті 1 цього 
розпорядження призначити керуючого справами виконкому Саманкову Л.В. 

3. Керуючому справами виконавчого комітету Олексієво-Дружківської селищної ра-
ди (Саманкова)  забезпечити: 

 3.1. ознайомлення з цим розпорядженням штатного складу працюючих посадових та 
службових осіб виконавчого комітету (крім виборних посад, зазначених у ст.3 Закону Украї-
ни «Про службу в органах місцевого самоврядування»), у тому числі працівників, які відсут-
ні на роботі (знаходяться у відряджені, щорічних основних та додаткових відпустках, відпус-
тках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та по-
логах, відпустках для догляду за дитиною та перебувають на лікарняному); 
 3.2. спільно з секретарем ради (Янкевич) оприлюднення в установленому порядку цього 
розпорядження на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради в день його видання. 

4. Керуючому справами виконкому (Саманкова): 
 4.1. Протягом 3-х днів після надходження відповідних заяв забезпечити розміщення на 
офіційному веб-сайті Дружківської міської ради: 

- інформації про початок проходження перевірки посадовою особою; 
- копії заяви та декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансово-

го характеру за минулий рік (крім відомостей, що законом віднесені до інфор-



мації з обмеженим доступом) посадових осіб, визначених в п.1 цього розпоря-
дження стосовно яких проводиться перевірка; 

- повідомлення Міністерству  юстиції України про початок проходження пере-
вірки особою та інформації про результати проведення перевірки на період пе-
ребування осіб, стосовно яких проведено перевірку, на посаді. 

 4.2. Не пізніше  як на третій день після надходження заяви щодо не застосування до осо-
би, яка підлягає перевірці заборон, передбачених ч.3 та ч.4 статті 1 Закону України «Про 
очищення влади» надіслати органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо 
незастосування заборон, запити відповідно до їх компетенції. 
 4.3. Надіслати повідомлення про початок проходження особою перевірки до Міністерства 
юстиції України у строки, визначені чинним законодавством країни. 
 5. Посадовим та службовим особам, визначеним в пункти 1 цього розпорядження у деся-
тиденний строк з дня початку проведення перевірки подати до виконавчого комітету: 
 5.1. У разі незастосування заборон: 
 1) власноруч написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом, про те, що 
до такої особи не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою 
статті 1 Закону України  «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та 
оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1; 
 2) копії засвідчені підписом керуючого справами Олексієво-Дружківської селищної ради 
і скріплені печаткою: 
 - сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, ви-
дачу паспорта та місце реєстрації; 
 - документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних  осіб – платни-
ків податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні 
переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку 
у паспорті громадянина України); 
 - декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий 
рік, складеною за формою, що встановлена Законом України «Про засади запобігання і про-
тидії корупції». 
 5.2. У разі застосування заборон власноручно написану заяву про те, що до такої особи 
застосовуються заборона, передбачена ч. 3 або ч. 4 статті 1 Закону України «Про очищення 
влади»,  про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2. 
 6. Про результати  проведеної перевірки доповісти письмово селищному голові у 10-ти 
денний термін після її завершення. 
 7. Координаційне забезпечення щодо виконання цього розпорядження покласти на секре-
таря ради Янкевич О.М., керуючого справами виконкому Саманкову Л.В. 
 8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
   
 
 
Селищний голова                                                                     О.В.Світленко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Додаток 1 
                                        розпорядження селищного голови 

                                     _________________№_______ 

                                                                                                        Олексієво-Дружківська селищна рада 

                                                                                                        Селищному голові 

                                                                                                         Світленко Олександру Вікторовичу                                                                                                          

                                  ________________________ 
                                       (прізвище, ім’я та по батькові особи) 

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 вла-
ди». 

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 - плат-
ників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої 
релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому 
органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України). 

____ ___________ 20__ р.         __________        
                                                                   (підпис) 
 

Заява пишеться особою власноручно. 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
                                        розпорядження селищного голови 

                                     _________________№_______ 

                                                                                                        Олексієво-Дружківська селищна рада 

                                                                                                        Селищному голові 

                                                                                                        Світленко Олександру Вікторовичу                                                                                                          

                                                                                                ________________________ 
                                                                                                (прізвище, ім’я та по батькові особи) 

 

  

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,   передба-
чена   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». 

 

____ ____________ 20__ р.       ____________ 
                                                             (підпис) 

 
Заява пишеться особою власноручно. 
 


	Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

