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НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Банківська 16, смт.Новоайдар Луганська обл., 93500, Україна
____________________ тел. (06445) 9-40-84, факс (06445) 9-22-98

НАКАЗ
«05» грудня 2016 року

смт. Новоайдар

№ 22

Про проведення перевірки
достовірності
відомостей
щодо застосування заборон
передбачених Законом України
“Про
очищення
влади”

,

З метою забезпечення виконання Закону України від 16 вересня 2014
року № 1682 - VII “ Про очищення влади ” (далі - Закон), відповідно до пункту
10 частини першої статті 2 частини четвертої статті 5 Закону, 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 ”» (далі - Порядок), плану проведення перевірок
відповідно до Закону України “ Про очищення влади ”, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року
№ 1025-р
НАКАЗУЮ:
1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону
України “ Про очищення влади ” стосовно: начальників відділів, головних
спеціалістів (державних службовців) фінансового управління районної
державної адміністрації визначивши 05 грудня 2016 року днем початку
проведення перевірки.
2. Визначити виконуючу обов’язки головного спеціаліста з питань
персоналу,
начальника
відділу - головного
бухгалтера
відділу
бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління Сисоєву О.М.,
відповідальною за проведення перевірки достовірності відомостей щодо

застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1
Закону України “ Про очищення влади ” щодо начальників відділів та
головних спеціалістів управління та забезпечити ознайомлення з цим наказом
(список додається) державних службовців, у тому числі тих, які відсутні на
робочому місці (знаходяться, у відрядженні, щорічних основних та додаткових
відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних
відпустках, відпустках для догляду за дитиною та у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю).
3. Державним службовцям фінансового управління Новоайдарської
районної державної адміністрації, стосовно яких здійснюється перевірка, у
десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати
відповідальному спеціалісту з питань персоналу фінансового управління
(Сисоєвій О.М.) власноручно написану заяву про те, що до неї не
застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частинами третьою або
четвертою статті 1 Закону України “ Про очищення влади ”, про згоду на
проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за формою
згідно додатків 1 або 2 до Порядку, та копії:
- сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та
по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за минулий рік, а також копію паспорта громадянина України;
- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних
осіб-платників податків;
- трудової книжки.
4. Відповідальної за проведення перевірки:
- протягом трьох днів після одержання відповідної заяви підготувати та
направити відповідні запити з копіями документів до органів, що проводять
перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України " Про очищення
влади " за формою згідно з додатком 3 до Порядку та в день надіслання
запитів органам перевірки надіслати до Міністерства юстиції України
повідомлення про початок проходження кожною особою перевірки за формою
згідно з додатком 4 до Порядку;
- звернутися до районної державної адміністрації щодо забезпечення
оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Новоайдарської
райдержадміністрації у день його видання;
- забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Новоайдарської
райдержадміністрації копії заяв, декларацій та повідомлень в день початку
проведення перевірки посадових осіб фінансового управління;
- після отриманням від органів перевірки висновків про результати
перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими особами щодо

застосування заборон, передбачених Законом в триденний строк (з дня
надходження останнього висновку) підготувати довідки про результати
перевірки по кожній особі за формою згідно з додатком 5 до Порядку та
подати їх начальнику управління, забезпечити розміщення на офіційному вебсайті Новоайдарської райдержадміністрації інформації щодо результатів
перевірки.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника
фінансового управління
Новоайдарської районної
державної адміністрації
від 05.12.2016 № 22

Список працівників фінансового управління Новоайдарської районної
державної адміністрації, стосовно яких розпочинається 05 грудня 2016 року
перевірка відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади»
№
п.п

Прізвище
ім‘я по батькові

Посада

1

СИСОЄВА
Олена Миколаївна

Начальник відділу головний бухгалтер
відділу бухгалтерського
обліку та звітності

2

ІВАНОВА
Віта Павлівна

Начальник від ділу доходів
та економічного аналізу

3

БАБІЧ
Г алина Сергіївна

Головний спеціаліст
бюджетного відділу

4

РУДНЄВА
Олена Михайлівна

Головний спеціаліст
бюджетного відділу

Підпис і дата
ознайомлення

