
 
Україна  

 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

 
від  03 листопада  2016 року                                                                          № 445 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 
Про внесення доповнення у Додаток 1 до 
розпорядження міського голови від 08.07.2016 
року №299 «Про початок проведення у 
Бережанській міській раді та її виконавчих 
органах перевірки, передбаченої Законом 
України «Про очищення влади»» 
 

У зв’язку з проведеними кадровими змінами в управлінні міської ради, на 
підставі статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до Закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), 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 
(зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2015 року № 167) (далі – Порядок), абзацу чотирнадцятого Плану проведення 
перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» (далі – План), 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 
№ 1025-р,  
 

1. Включити  у Додаток 1 до розпорядження міського голови від 08 ллипня 2016 
року №299 «Про початок проведення у Бережанській міській раді та її виконавчих 
органах перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» пункт 4  та 
5 та викласти Додаток 1 у редакції, до додається. 

2. Юридичному відділу міської ради (Загнійна І.В.) довести дане розпорядження 
до відома осіб, стосовно яких буде проводиться перевірка. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  
 

 
            Міський голова                                                         В.Я. МУЗИЧКА 
 
               Тиманський О.С. 
  
              Вітковська О.Я. 
 
 
 



                         Додаток 1  
до розпорядження міського голови 
від 08.07.2016 р. № 299, в редакції 
розпорядження  міського голови від 
03.11.2016 р.  № 455. 

         
 

Г Р А Ф І К 
проведення перевірки, передбаченої Законом України  

«Про очищення влади», щодо посадових і службових осіб  
Бережанської міської ради та її виконавчих органів 

 
№ 
з/п 

Назви посад, щодо яких проводиться перевірка, 
передбачена Законом України «Про очищення влади» 

 

Дата початку 
перевірки 

1. Перший заступник міського голови, заступники міського 
голови, керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету міської ради, начальники самостійних 
підрозділів міської 

21.07.2016 

2. Начальники відділів міської ради, начальник фінансового 
управління міської ради  

15.08.2016 

3. Посадові особи місцевого самоврядування, інші посадові 
і службові особи міської ради 
 

12.09.2016 

4 Посадові особи місцевого самоврядування, які 
призначені на посаду після 12.09.2016 року 

08.11.2016,  

5 Посадові особи місцевого самоврядування, які 
призначені на посаду після 08.11.2016 року 

Протягом 10 днів 
з дати 

призначення на 
посаду 

 
 
 
 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету міської ради                                  О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


