
П РИВІЛЬСЬКА М ІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМ ІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
міського голови

від 14.12.2015р. № 32
м.Привілля

Про проведення перевірки відповідно 
до Закону України «Про очищення влади».

З метою виконання вимог Закону України «Про очищення 
влади», відповідно до 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 16.10.2014 № 563 та Плану 
проведення перевірок відповідно до Закон}* 1 2 3 4 5 * 7 України «Про очищення влади», 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 
№ 1025-р, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»:

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення 
влади», щодо посадової та службової особи Привільської міської ради та її 
виконавчих органах.

2. Визначити днем початку проведення перевірки 14 грудня 2015р.
3. Визначити секретаря Привільської міської ради (Богданову Л.М.) 

відповідальним за проведення перевірки відповідно до Закону України «Про 
очищення влади» стосовно посадових та службових осіб виконавчих органів.

4. Встановити, що для організації та проведення вищезазначеної 
перевірки залучається секретар міської ради в частині ознайомлення з даним 
розпорядженням працівника Привільської міської ради та її виконавчих 
органів.

5. Буренко Максиму Сергійовичу, заступнику міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради, в десятиденний строк з дня
початку проведення перевірки подати секретарю міської ради власноручно 
написану заяву про те, що до неї застосовуються або не застосовуються 
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та 
оприлюднення відомостей щодо них та копії документів:



- сторінок паспорту з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу 
паспорта та місце реєстрації;

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстр! 
фізичних осіб -  платників податків;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру за минулий рік, ©Кладеною за формою, передбаченою Законом 
України «Про запобігання та протидію корупції (для осіб, які не подавали у 
строк встановлений Законом України «Про запобігання та протидії 
корупції»);

- копію трудової книжки.
6. Розмістити розпорядження на офіційному веб-сайті міської ради.
7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


