
              
БАШТАНСЬКА  МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

  14 грудня 2015 року м. Баштанка №         150 - р 

 

 

                                      

          

Про початок проведення в Баштанській 

міській раді перевірки, передбаченої 

Законом України «Про очищення влади» 
 
 

 

 Відповідно до Закону України «Про очищення влади», пункту 

20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 

563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення 

влади», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 

1025 «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до 

закону України «Про очищення влади», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2015 № 167 «Про внесення змін до 

Порядку проведення  перевірки достовірності відомостей щодо 

застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 

статті 1 Закону  України «Про очищення влади»:  
 

1. Провести в Баштанській міській раді перевірку, передбачену 

Законом України «Про очищення влади» (далі перевірка): 
 

 1.1. Для першого заступника міського голови, заступника з 

питань діяльності виконавчих органів ради, начальника 

організаційного відділу міської ради, та інших посадових осіб 

Баштанської міської ради, визначивши 14 грудня 2015 року 

початком перевірки.  

 2. Старшому інспектору відділу кадрів Баштанської міської 

ради забезпечити ознайомлення посадових осіб Баштанської міської 

ради, у тому числі, тих які відсутні на роботі (знаходяться у 

відрядженні, 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 Баштанської міської ради, зазначеним у 

пункті 1 цього наказу, не пізніше  ніж на десятий день з дня початку 

проведення перевірки подати до організаційного відділу  

Баштанської міської ради власноручно написану заяву про те, що до 

них застосовуються або не застосовуються 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 забов’язання 

фінансового характеру за минулий рік. 
 

 4. Організаційному відділу Баштанської міської ради 

забезпечити оприлюднення повідомлення та інформації 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 Баштанської міської ради. 
 

 5. Старшому інспектору відділу кадрів Баштанської міської 

ради забезпечити проведення перевірки посадових осіб Баштанської 

міської ради відповідно до Закону України «Про очищення влади» у 

визначені чинним законодавством строки. 
 

 6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за 

собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                             І.В. Рубський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1  

до розпорядження міського голови  

від      грудня 2015 року   №  

 

___________________________________ 
(посада, прізвище,імя, по батькові керівника 

органу, до повноважень якого відноситься 

звільнення з посади особи щодо якої проводиться 

перевірка) 

 

___________________________________ 
(посада, прізвище,імя, по батькові та посада особи 

щодо якої проводиться перевірка) 

 

 

 

ЗАЯВА  

про проведення перевірки, передбаченої Законом  

України «Про очищення влади» 

 

Я, 

___________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові) 

 

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» 

повідомляю, що заборони, визачені 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: декларація про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за 20     рік. 

 

 

____ ______________ 20____ року    

 ________________ 
                                                                                                                                              

(підпис) 

 

 

 

 



 

Додаток 2  

до розпорядження міського голови 

від     грудня 2015 року №  

 

___________________________________ 
(посада, прізвище,імя, по батькові керівника 

органу, до повноважень якого відноситься 

звільнення з посади особи щодо якої проводиться 

перевірка) 

 

___________________________________ 
(посада, прізвище,імя, по батькові та посада особи 

щодо якої проводиться перевірка) 

 

 

ЗАЯВА  

про проведення перевірки, передбаченої Законом  

України «Про очищення влади» 

 

Я, 

___________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові) 

 

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» 

повідомляю, що заборони, визачені частиною  

_____________________________________ (третьою/четвертою) 

статті 1 Закону,  застосовуються щодо мене. 

___________________________________________________________

_______ 
(зазначається, яка саме заборона застосовується) 

___________________________________________________________

_______ 

 

 

 Надаю згоду на: 

-проходження перевірки; 

-оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону 

України «Про очищення влади». 

 Додаток: декларація про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за 20     рік. 

 

___ ______________ 20____ року    

 ________________                                                                                                                                                             

(підпис) 


