СПАСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КРОЛЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови
26.10.2016

с.Спаське

№19

Про забезпечення виконання
Закону України “ Про очищення влади”

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про очищення влади», Плану
проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищ ення влади»,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня
2014 №1025-р, 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 № 563 «Деякі питання
реалізації Закону України «Про очищення влади» (зі змінами):

1. Провести у виконавчому комітеті Спаської сільської ради перевірку,
передбачену Законом України «Про очищення влади», стосовно посадових
осіб місцевого самоврядування:
Глушко Надії Михайлівни - головного бухгалтера сільської ради;
Кравченка Василя Васильовича - землевпорядника сільської ради;
2. Встановити дату початку проведення перевірки передбаченої
Законом України “Про очищення влади” 26 жовтня 2016 року.
3. Визначити секретаря сільської ради Міцай І.М. відповідальною за
проведення перевірки посадових осіб виконавчого комітету Спаської
сільської ради.
4. Секретарю сільської ради Міцай І.М. забезпечити ознайомлення із
цим розпорядженням посадових осіб,
зазначених у пункті 1 цього
розпорядження, у тому числі працівників, які відсутні на робочому місці
(знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках,
відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках,
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відпустках для догляду за дитиною та у з в ’язку з тимчасовою
непрацездатністю).
5. Посадовим особам виконавчого комітету Спаської сільської ради,
зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, не пізніше ніж на десятий день з
дня початку проведення перевірки, подати секретарю Спаської сільської ради
Міцай І.М. власноручно написану заяву про проведення перевірки,
передбаченої Законом України „Про очищення влади” згідно з додатками 1
або 2
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 р. № 563, декларацію про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, копію
паспорта громадянина України та номера облікової картки платника
податків.
6. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення інформацій
про початок і результати проведення перевірок, копій заяв і декларацій
посадових осіб, стосовно яких проводиться перевірка на офіційному вебсайті Кролевецької районної ради.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою
сільським головою Завгороднім С.М.

С.М.Завгородній

