04.03.2015

№

14-к

Про організацію проведення
перевірки відповідно до Закону
України «Про очищення влади»
Відповідно до статей 6, 41, 44 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5
Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки
достовірностей відомостей щодо застосування заборон, передбачених частиною
третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563,
Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення
влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
16.10.2014 № 1025-р, розпорядження Черкаської обласної державної
адміністрації від 27.02.2015 № 27-к «Про організацію проведення перевірки
відповідно до Закону України «Про очищення влади»:
1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади» (далі - Перевірка), щодо осіб, звільнення з посад яких
належить до повноважень голови районної державної адміністрації (далі райдержадміністрації) у такі строки:
1) заступника
голови
райдержадміністрації,
керівника
апарату
райдержадміністрації
та
керівників
структурних
підрозділів
райдержадміністрації з 23 березня 2015 року;
2) заступників керівників структурних підрозділів райдержадміністрації з
15 червня 2015 року;
3) начальників відділів, завідувачів секторів апарату райдержадміністрації
з 1 жовтня 2015 року;
4) працівників апарату та працівників
райдержадміністрації з 1 січня 2016 року.

структурних

підрозділів

2. Визначити відділ організаційно – кадрової роботи апарату
райдержадміністрації та юридичний відділ апарату райдержадміністрації
відповідальними за організацію проведення перевірки.
3. Відділу інформаційної політики, зв’язків із засобами масової
інформації, з суспільно – політичних питань та регіональної політики апарату
райдержадміністрації забезпечити розміщення тексту цього розпорядження на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
4. Начальникам
відділів,
завідувачам
секторів
апарату
райдержадміністрації забезпечити ознайомлення працівників, у тому числі тих,
які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та
додаткових відпустках, відпустці без збереження заробітної плати, навчальній
відпустці, відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за
дитиною, відсутні у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) із цим
розпорядженням.
5. Працівникам, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, у
десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати до відділу
організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації власноручно
написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються
заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», згоду на проходження перевірки та оприлюднення
відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 або 2.
6. Відділу організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації
протягом трьох днів після одержання відповідної заяви подати до відділу
інформаційної політики, зв’язків із засобами масової інформації, з суспільно –
політичних питань та регіональної політики апарату райдержадміністрації для
розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформацію про
початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім
відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).
7. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з
планом проведення перевірок, затвердженим Кабінетом Міністрів України,
прийняти власні рішення про початок проведення перевірки у відповідному
органі в яких встановити дату початку проведення перевірки, а також
визначити відповідальний за проведення перевірки структурний підрозділ
такого органу.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Городищенської районної
державної адміністрації

І.О. Ус

Додаток 1
до розпорядження
райдержадміністрації
04.03.2015 № 14-к
Голові Городищенської
районної державної
адміністрації
Ус І.О.
_____________________________
(посада, прізвище, ім'я, та по батькові
особи щодо якої проводиться перевірка)

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: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за 20___ рік.

___ _________ 20__ року

___________
(підпис)

_______________________
*Заява пишеться особою власноручно

Додаток 2
до розпорядження
райдержадміністрації
04.03.2015 № 14-к
Голові Городищенської
районної державної
адміністрації
Ус І.О.
_____________________________
(посада, прізвище, ім'я, та по батькові
особи щодо якої проводиться перевірка)

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/четвертою)

статті 1 Закону, застосовується щодо мене.
____________________________________________________________________
(зазначається, яка саме заборона застосовується)

Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України
"Про очищення влади".
Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за 20___ рік.

___ _________ 20__ року

___________
(підпис)

_______________________
*Заява пишеться особою власноручно

