
 
 
 
 
Про початок перевірки, передба-
ченої Законом України “Про очи-
щення влади”, в апараті обласної 
державної адміністрації 

 
 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Закону України “Про очищення влади”, Порядку проведення пере-
вірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених час-
тинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 ро-
ку № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про 
очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 року № 1025-р:  

1. Провести з 28 березня 2016 року перевірку достовірності відомостей 
стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 
статті 1 Закону України “Про очищення влади” (далі – перевірка), щодо 
державних службовців, посадових і службових осіб апарату обласної держав-
ної адміністрації.  

2. Визначити відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації 
(Ю. Мамчур) відповідальним за проведення перевірки.  

3. Юридичному відділу апарату обласної державної адміністрації (Н. Ра-
ац) забезпечити надання юридичних консультацій та роз’яснень з питань, що 
виникатимуть під час проведення зазначеної перевірки.  

4. Відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації (Ю. Мамчур) 
забезпечити ознайомлення посадових осіб, зазначених у пункті 1 цього розпо-
рядження, у тому числі тих, які відсутні на роботі (у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю, перебувають у відрядженні, щорічних основних та додатко-
вих відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних 
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відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за 
дитиною) з цим розпорядженням. 

5. Особам, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, стосовно яких 
здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дати початку перевірки подати 
до відділу кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації власно-
ручно написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються 
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України 
“Про очищення влади”, та про згоду на проходження перевірки і оприлюд-
нення відомостей щодо них за формою 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 року № 563. 

6. Попередити осіб, стосовно яких здійснюється перевірка, що неподан-
ня ними заяви, зазначеної у пункті 5 цього розпорядження, або повідомлення у 
заяві про застосування до них заборони, визначеної частиною третьою або 
четвертою статті 1 вказаного закону, є підставою для звільнення із займаної 
посади.  

7. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдерж-
адміністрації (В. Пастернак) оприлюднити це розпорядження на офіційному 
веб-сайті обласної державної адміністрації у день його прийняття, а також 
забезпечити розміщення інформації з цих питань у встановлені законодав-
ством терміни. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови облдержадміністрації. 
 
 
Перший заступник  
голови адміністрації               В.Процюк 
 


