Україна

Бережанська міська рада Тернопільської області
47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел. (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax)
від 08 липня 2016 року

№ 299

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Про початок проведення у Бережанській
міській раді та її виконавчих органах
перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади»
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. Провести у Бережанській міській раді та її виконавчих органах перевірку,
передбачену Законом України «Про очищення влади» (далі – перевірка), щодо
штатного складу працюючих посадових осіб (крім виборних посад, зазначених у
статті 3 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»),
відповідно до графіку проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про
очищення влади» щодо посадових і службових осіб міської ради та її виконавчих
органів згідно з додатком 1.
2. Визначити юридичний відділ Бережанської міської ради відповідальним за
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади», стосовно керівника апарату управління, працівників міської ради
та керівників виконавчих органів міської ради.
3. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний термін з
відповідної дати початку проведення перевірки подати до юридичного відділу міської
ради власноручно написану заяву за формою згідно з додатком 2 або за формою
згідно з додатком 3 разом із декларацією про майно, доходи, витрати і зобов'язання
4. фінансового характеру за 2015 рік, складеною за формою, встановленою
Законом

України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також копією паспорта
громадянина України, ідентифікаційного номера платника податків та, у разі
необхідності, копією трудової книжки.
4. Юридичному відділу міської ради (Загнійна І.В.) довести це розпорядження
до відома осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які
відсутні на роботі (перебувають у всіх видах відпусток, тимчасово непрацездатні
тощо).
5. Оператору комп’ютерного набору управління міської ради Адамович Ю.С.
створити на офіційному веб-порталі Бережанської міської ради базу персональних
сторінок штатного складу працюючих посадових осіб (крім виборних посад,
зазначених у статті 3 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування») Бережанської міської ради та її виконавчих органів для
подальшого розміщення в них у встановленому порядку відповідної інформації.
7. Начальникам самостійних підрозділів міської ради довести до відома дане
розпорядження та зобов’язати ознайомити посадових осіб даних підрозділів з
розпорядженням і розробити порядок та план проходження перевірки в окремих
структурних підрозділах, який надати для оприлюднення на офіційному сайті міської
ради
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова
Тиманський О.С.
Вітковська О.Я.

В.Я. МУЗИЧКА

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 08.07.2016 № 299
ГРАФІК
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 ради (відділ освіти, молоді та спорту;
відділ культури, туризму та релігій)
Начальники відділів міської ради, начальник фінансового
управління міської ради

21.07.2016

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

12.09.2016

2.
3.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету міської ради

15.08.2016

О.С. ТИМАНСЬКИЙ

Додаток 2 до розпорядження
міського голови
від 08.07.2016 № 299
____________________________
(найменування органу)
____________________________________
(посада керівника органу)
____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи)

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, 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: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2015 рік.
«_____»________________2016 року

________________
(підпис)

_______________________
* Заява пишеться особою власноручно.

Додаток 3 до розпорядження
міського голови
від 08.07.2016 № 299
_______________________________
(найменування органу)
____________________________________
(посада керівника органу)
____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи)

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,
визначені
частиною______________________________
(третьою / четвертою)

статті 1 Закону, застосовується 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: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за 2015 рік.
«_____»________________2016 року

________________
(підпис)

_______________________
* Заява пишеться особою власноручно.

