
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
                                                               

 

Розпорядження 
  

від  28 травня 2015 р.                                                                                  №219-к 
  м. Знам’янка 

 

 

Про початок проведення у виконавчому 

комітеті Знам’янської міської ради та його 

структурних підрозділах перевірки 

передбаченої Законом України  

«Про очищення влади» 

  

З метою реалізації Закону України «Про очищення влади», згідно з Порядком 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 року № 563, розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 16.10.2014 року № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно 

до Закону України «Про очищення влади»: 

 

1. Провести у виконавчому комітеті Знам’янської міської ради, та його структурних 

підрозділах перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади»( далі – 

перевірка): 

 

1.1 для посадових осіб виконавчого комітету Знам’янської міської ради визначити день 

початку перевірки з 01 червня  2016 року; 

1.2 для  посадових осіб управління соціального захисту населення Знам’янського 

міськвиконкому визначити день початку перевірки з 01 серпня 2016 року; 

1.3 для посадових осіб фінансового управління виконавчого комітету міської ради 

визначити день початку перевірки з 15 вересня  2016 року; 

1.4 для посадових осіб управління містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства міської ради визначити день початку перевірки з 03 

жовтня  2016 року; 

1.5 для посадових осіб відділу освіти, відділу культури та туризму, центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді визначити день початку перевірки з 03 жовтня 2016 

року. 

 

2.  Керуючий справами виконавчого комітету Знам’янської міської ради, керівникам 

структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради забезпечити ознайомлення 

посадових осіб структурних підрозділів виконавчого комітету, у тому числі, тих які 

відсутні на роботі (знаходяться у відрядженнях, щорічних основних та додаткових 

відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, відпустках у зв’язку з навчанням, 

відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та у зв’язку з 

тимчасовою непрацездатністю) з цим розпорядженням. 

3.  Посадовим особам виконавчого комітету Знам’янської міської ради та її структурних 

підрозділах, зазначеним в пункті 1 цього розпорядження, не пізніше ніж на десятий день з 

початку проведення перевірки подати до відділу кадрової роботи власноручно написану 

заяву про те, що до них застосовується або не застосовується заборони, визначені 

частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про 



згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей щодо них, за формою згідно з 

додатком 1 або 2 та декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік. 

4.  Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадкістю виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради забезпечити оприлюднення повідомлення та інформацію щодо 

початку і результатів проведення перевірки, копії заяв і декларацій (крім відомостей, що 

віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) посадових осіб, стосовно яких 

проводиться перевірка, на офіційному веб-сайті міської ради у встановлений законом 

строк. 

5.  Доручити керівникам структурних підрозділів Знам’янської міської ради (управлінням, 

відділам) забезпечити проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення 

влади» у визначені чинним законодавством строки. 

6.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                   І.Крижановський 

                    

              Погоджено: 

 

 

              Керуюча справами                                                        Л.Меренкова 

 

              

                         Начальник юридичного відділу                                   Ю.Данільченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


