УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НАКАЗ

10.09.2015

м. Рубіжне

№ 268

Про початок проведення перевірки,
передбаченої Законом України
«Про очищення влади»
З метою забезпечення належного виконання Закону України «Про очищення
влади» та 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 16,10.2014
№ 563, згідно з Планом проведення перевірок відповідно до Закону України «Про
очищення влади», затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від
16.10.2014 № 1025-р, керуючись розпорядженням міського голови від 02 липня 2015 року
№ 105
НАКАЗУЮ:
1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади»,
стосовно службових осіб управління освіти Рубіжанської міської ради за графіком згідно з
додатком № 1 до цього наказу, визначивши днем початку проведення перевірки
10.11.2015:
2. Визначити провідного спеціаліста централізованої бухгалтерії управління освіти
Рубіжанської міської ради Колодяжну Н.С. відповідальною за організацію та проведення
перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».
3. Спеціалісту централізованої бухгалтерії управління освіти Рубіжанської міської
ради Колодяжній Н.С. забезпечити ознайомлення службових осіб управління освіти , з
цим наказом та забезпечити надання особам, які підлягають перевірці, роз’яснення щодо
процедури та термінів проходження перевірки.
4. Службова особа місцевого самоврядування Рубіжанської міської ради, щодо якої
здійснюється перевірка, зобов’язана у десятиденний строк з дня початку проведення
перевірки подати провідному спеціалісту централізованої бухгалтерії управління освіти
Рубіжанської міської ради Колодяжній Н.С.:
1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою
статті 1 Закону України «Про очищення влади»:
- власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом, про
те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою
статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо
неї за формою згідно з додатком 2 до цього наказу;
- копії: сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я по
батькові, видачу паспорта та місце реєстрації; документа, що підтверджує реєстрацію в
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина
України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це
відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина
України); декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
минулий рік за встановленою формою;
2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті
1 Закону України «Про очищення влади»:

- власноручно написану заяву про те, що до неї застосовується заборона,
передбачена частиною третьою або четвертою етапі 1 Закону, та про згоду на
оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 3 до цього наказу.
Повідомлення особою, яка підлягає перевірці, в заяві про те, що до неї
застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, або
неподання нею заяви у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки є
підставою для звільнення особи з посади, що вона обіймає, не пізніш як на третій день
після подання такої заяви або закінчення строку подання заяви та застосування до неї
заборони, передбаченої відповідно частиною третьою або четвертою статті 1 Закону.
5.
Провідному спеціалісту централізованої бухгалтерії управління освіти
Рубіжанської міської ради Колодяжній Н.С.
- протягом десяти днів з дня надходження заяви від особи, яка підлягає перевірці, на
підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, або на підставі наданих
особою документів, а також інформації з Реєстру про внесення відомостей про особу до
Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей, перевірити достовірність відомостей,
зазначених у заяві, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою
статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених пунктами 1-8 частини другої, пунктами 1 і
2 частини четвертої статті 3 Закону;
- у разі відсутності відомостей про особу, яка підлягає перевірці, у Реєстрі
роздрукувати відповідну інформацію та додати її до особової справи;
- у разі наявності відомостей про особу, яка підлягає перевірці, у Реєстрі надіслати до
Головного управління юстиції у Луганській області запит про проведення перевірки за
формою згідно з додатком 4 до цього наказу для отримання витягу з Реєстру;
не пізніш як на третій день після надходження заяви щодо незастосування до особи, що
підлягає перевірці, заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статі 1
Закону підготовити та надіслати запити органам, що проводять перевірку, передбачену
Законом України «Про очищення влади» (додаток 4 до цього наказу) та проінформувати
Мін’юст про початок проходження перевірок особами (додаток 5 до цього наказу);
- у триденний строк (з дня надходження останньої відповіді/висновку/копії судового
рішення або з дня надходження відповіді/висновку/копії судового рішення, який є
підставою для застосування заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою
статті 1 Закону) підготувати довідку про результати перевірки за формою згідно з
додатком 6 до цього наказу та подати її начальнику управління освіти Рубіжанської
міської ради на розгляд;
- довідки про результати перевірки та усі матеріали, що надійшли під час перевірки,
додати до особової справи особи, стосовно якої проводилася перевірка.
- надати копію цього наказу головному спеціалісту відділу організаційної роботи та
внутрішньої політики Рубіжанської міської ради Калгановій С.М.
- в день прийняття рішення про проведення перевірки інформацію щодо початку, а
потім і результатів проведення перевірки (у електронній формі (скановані копії); копії
заяв і декларацій (крім відомостей, віднесених законом до інформації з обмеженим
доступом) осіб, стосовно яких проводиться перевірка, надіслати на електронну адресу
Рубіжанської міської ради для оприлюднення її на офіційному веб-сайті Рубіжанської
міської ради у розділі «Очищення влади»;
- протягом трьох днів після закінчення перевірки у своїх підрозділах надати
узагальнену інформацію керуючому справами виконавчого комітету міської ради для
інформування секретаря Рубіжанської міської ради.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти
З наказом ознайомлені:

О.В. Обаполенко
С.І. Бурлуцька
О.О. Бутенко
С.О. Волошина
Н.С. Колодяжна

Додаток 1
до наказу управління освіти
Рубіжанської міської ради
від 10.09.2015 № 268
Графік проведення перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади», щодо посадових і службових осіб
управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області
№ з/п

Назви посад
1

Провідний
спеціаліст
Спеціаліст І
категорії
Спеціаліст І
категорії

Прізвище, ім’я, по
батькові
Бурлуцька С.І.

Дата початку
перевірки
10.11.2015

Бутенко О.О.
Волошина С.О.

Додаток 2
до наказу управління освіти
Рубіжанської міської ради
від 10.09.2015 № 268
Зразок
Начальнику управління освіти
Рубіжанської міської ради
Обаполенко О.В.
___________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
Заява*
про проведення перевірки, передбаченої законом України «Про очищення влади»
Я, _______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони,
визначені 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: копії, засвідчені підписом відповідальною за організацію та проведення
перевірки і скріплені печаткою:
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові,
видачу паспорта та місце реєстрації;
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20 ___-рік;
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні
переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має
відповідну відмітку у паспорті громадянина України).
____________________2015
* Заява пишеться особою власноручно

________________
(підпис)

Додаток 3
до наказу управління освіти
Рубіжанської міської ради
від 10.09.2015 № 268
Зразок
Начальнику управління освіти
Рубіжанської міської ради
Обаполенко О.В.
_______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
Заява*
про застосування заборони, передбаченої законом України «Про очищення влади»
Я, _______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборона,
передбачена частиною ________________ статті 1 Закону, застосовується щодо мене
(третьою/четвертою)
___________________________________________________________________________
(зазначається критерій, на підставі якого застосовуються заборона)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону
України “Про очищення влади”.

____________________2015

________________
(підпис)

* Заява пишеться особою власноручно
Додаток 4
до наказу управління освіти
Рубіжанської міської ради
від 10.09.2015 № 268

___________________________________________
(найменування органу перевірки, до якого надсилається запит)
ЗАПИТ
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України“Про очищення влади”
для перевірки достовірності відомостей щодозастосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 зазначеного Закону, просимо надатидоуправління
праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської ради Луганської області,що
розташована за адресою: вул.Руденко, буд.7м. Рубіжне Луганської області, 93010 згідно з
Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті1 Закону України “Про очищення

влади”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. No
563, відомості щодо
_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________
дата та місце народження,
_____________________________________________________________________________
серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків,
_____________________________________________________________________________
місце проживання,
_____________________________________________________________________________
місце роботи,
_____________________________________________________________________________
посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)
Додаток: копії, засвідчені підписом підписом відповідальною за організацію та
проведення перевірки і скріплені печаткою:
заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про
очищення влади”;
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові,
видачу паспорта та місце реєстрації;
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб
платників податків (сторінки паспорта громадянина України для особи, яка через свої
релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і
має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20__ рік*
трудової книжки (послужного списку)*
Начальник управління освіти

_____________________ О.В. Обаполенко

* Подається лише до ДФС.
Додаток 5
до наказу управління освіти
Рубіжанської міської ради
від 10.09.2015 № 268
ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки відповідно до
Закону України “Про очищення влади”
_____________________в управлінні освіти Рубіжанської міської ради Луганської області
(дата початку перевірки)
розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:
_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, місце роботи,
_____________________________________________________________________________
посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»
Начальник управління освіти

_____________________ О.В. Обаполенко

Додаток 6
до наказу управління освіти
Рубіжанської міської ради
від 10.09.2015 № 268

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади”
та Порядку проведенняперевірки 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. No
563, управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області проведено перевірку
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і
четвертою статті1 Закону України “Про очищення влади”, щодо
_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________
дата та місце народження,
_____________________________________________________________________________
серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,
___________________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків,
_____________________________________________________________________________
місце проживання,
_____________________________________________________________________________
місце роботи,
_____________________________________________________________________________
посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)
Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки,
передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік, а також інших документів
_____________________________________________________________________________
(зазначаються за наявності)
_____________________________________________________________________________
Запити про надання відомостей щодо _____________________________________________
(прізвище та ініціали особи)
надсилалися до ________________________________________________________________
(найменування органів перевірки)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
За результатами розгляду запитів ________________________________________________
(найменування органів перевірки)
повідомили:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до
_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

__________________________ заборони, передбачені частиною _______________________
(не застосовуються/застосовуються)

(третьою/четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади” ____________________________________
(у разі застосування заборони
_____________________________________________________________________________
зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)
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