НОВОМОСКОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

НАКАЗ
05 червня 2015 р.

м. Новомосковськ

№ 36 - к

Про організацію проведення перевірки
відповідно до Закону України
«Про очищення влади»
З метою забезпечення належного виконання Закону України «Про очищення
влади» та 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 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року
№1025 – р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України
«Про очищення влади»», відповідно до розпорядження міського голови від 02.06.2015
року № 243 – к «Про затвердження Плану проведення перевірки відповідно до Закону
України «Про очищення влади»,
НАКАЗУЮ:
1. Визначити головного спеціаліста центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
(Лало О.В.) відповідальним за проведення перевірки достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади» .
2. Затвердити План проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення
влади»:
2.1.
головного спеціаліста, головного спеціаліста – головного бухгалтера,
провідного спеціаліста – юрисконсульта, провідного спеціаліста, спеціалістів 1
категорії, визначивши 10 серпня 2015року днем початку проведення перевірки.
3. Головному спеціалісту центру (Лало О.В.) забезпечити:
3.1.
Ознайомлення спеціалістів, які підлягають перевірці, з даним наказом.
3.2.
Подання у відділ кадрової роботи виконавчого комітету міської ради 05
червня 2015 року копію наказу про проведення перевірки відомостей щодо
застосування заборон, передбачених Законом України.
3.3.
Отримання власноруч написаних заяв від осіб, які підлягають перевірці, про
те, що до них не застосовуються заборони, визначені частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на
проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з
додатком 1 або про те, що до них застосовуються заборони, визначені частинами
третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на
проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з
додатком 2.
3.4.
Підготовку та подання необхідних запитів органам, що проводять перевірку,
передбачену Законом України «Про очищення влади» .

Підготовку та подання до Мін`юсту повідомлення про початок проходження
перевірок особою.
3.6.
Підготовку та подання директору, довідки про результати перевірки,
передбаченої Законом України «Про очищення влади» .
3.7.
Зберігання довідок про результати перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади».
4. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на головного спеціаліста
Лало О.В., контроль – залишаю за собою.
3.5.

Директор

І.А. Роздайбіда

Узгоджено:
Провідний спеціаліст –
юрисконсульт

Т.В. Шевцова

Ознайомлено:
Головний спеціаліст

О.В. Лало

Головний спеціаліст –
Головний бухгалтер

Л.М. Саричева

Провідний спеціаліст

Т.Л. Бочарова

Спеціаліст 1 категорії

М.М. Пащенко

Спеціаліст І категорії

В.С. Бартійчук

Додаток № 1
до наказу Новомосковського міського ЦСССДМ
від 05.06.2015 № 36 – к

___________________________________________________________
(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника
органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України
“Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка
виявила бажання стати суддею)

_______________________________________
(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
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___ рік;***
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 облікової 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.
**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 № 2
до наказу Новомосковського міського ЦСССДМ
від 05.06.2015 № 36 – к

___________________________________________________________
(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника органу
або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про
очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка
виявила бажання стати суддею)

______________________________________________
(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
передбачена частиною _______________ статті 1 Закону,

заборона,

(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.

