
Новосанжарська селищна рада 
Полтавського району 
Полтавської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
селищного голови

Про початок проведення перевірки, 
передбаченої Законом України 
«Про очищення влади»

ф

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» (далі -  Закон), 
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» (із змінами) (далі -  Порядок), розпорядження селищного 
голови від 02 березня 2021 року № 45 «Про забезпечення виконання Закону 
України «Про очищення влади», пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести перевірку, передбачену Законом (далі -  перевірка), 
стосовно посадової особи виконавчого комітету Новосанжарської селищної 
ради згідно з додатком.

2. Встановити дату початку проведення перевірки, передбаченої 
Законом України «Про очищення влади», 11 червня 2021 року.

3. Відділу організаційної роботи та управління персоналом 
виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради (Вовк О.О.) у терміни, 
визначені Законом України «Про очищення влади», забезпечити:

3.1. Ознайомлення особи, що підлягає перевірці, зі змістом цього 
розпорядження;

3.2. Оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті 
Новосанжарської селищної ради;

3.3. Розміщення на офіційному веб-сайті Новосанжарської селищної ради 
інформації про початок проходження перевірки особи, що визначена цим

червня 2021 року смт Нові Санжари



« • «  /  •  •  u  * * * 1 _розпорядженням, и заяви (крім відомостей, що віднесені законом до інформації 
з обмеженим доступом) у форматі pdf;

3.4. Підготовку та подання до Міністерства юстиції України 
повідомлення про початок проходження перевірки особи згідно з додатком;

3.5. Оформлення належним чином завірених копій документів та 
підготовку запитів до відповідних органів, визначених Законом, для проведення 
перевірки;

3.6. Підготовку для подання селищному голові довідки про результати 
перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

3.7. Приєднання матеріалів перевірки до особової справи посадової 
особи, стосовно якої проводилась перевірка.

4. Посадовій особі, щодо якої здійснюється перевірка, у десятиденний 
строк з дня початку проведення перевірки подати до відділу організаційної 
роботи та управління персоналом виконавчого комітету селищної ради 
власноруч написану заяву про те, що до неї застосовуються або не 
застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 
Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей 
щодо неї за формою згідно з додатком 1 а(То 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 жовтня 2014 року № 563.

5. Це розпорядження набуває чинності з дня оприлюднення його на 
офіційному веб-сайті Новосанжарської селищної ради.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова Г.І. СУПРУН
\



Додаток
до розпорядження селищного голови 
від 11.06.2021 № -/Л $

список
посадових осіб виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради, щодо 
яких здійснюється перевірка, передбачена Законом України «Про очищення

влади»

№
п/п П ІП Дата

народження Посада Підпис про 
ознайомлення

1 2 3 4 5
1 . Сепіта 

Ольга 
Олексіївна 

(VII категорія)

22.01.1982 Спеціаліст І категорії 
відділу з питань 

регулювання земельних 
відносин, екології, 

охорони 
навколишнього 

природного 
середовища, 
проектного 

менеджменту 
виконавчого комітету 

Новосанжарської 
селищної ради

Ф

Керуючий справами 
виконавчого комітету 
Новосанжарської селищної ради В.М. Василенко


