
У К Р А Ї Н А

АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ           ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
селищного голови 

28 грудня    2015 р.                                       
№104 -осн.

Про  початок проведення  у виконавчому комітеті Андріївській селищній раді 
перевірки, передбаченої  Законом України «Про очищення влади» 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», п. 47 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»:

1. Провести перевірку, передбачену Законом України  «Про очищення
влади», щодо 

1.1. КУРИЛА ВАЛЕРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА , спеціаліста 1 категорії –
землевпорядника апарату   виконавчого комітету селищної ради.

1.2.  КУЩ  МАРИНИ  ГЕОРГІЇВНИ спеціаліста  –бухгалтера  апарату
виконавчого комітету селищної ради.

2.  Встановити  термін   проведення  перевірки,  передбаченої  Законом
України «Про очищення влади»  у вересні   2016 року.

3. Визначити Кагадій Олену Володимирівну , секретаря селищної ради,
відповідальною за проведення перевірки.

4.  Секретарю  селищної  ради  Кагадій  О.В..  у  терміни  визначені
законодавством забезпечити:
          4.1.  Оприлюднення  повідомлення про  проведення  перевірки  на
офіційному веб-сайті Бердянської районної   ради.

 4.2.  Ознайомлення  особи,  що  підлягає  перевірці,  зі  змістом
розпорядження.
          4.3. Розміщення на офіційному веб-сайті Бердянської районної   ради
інформації  про  початок  проходження  перевірки  Курила  В.А.   та
Кущ М.Г.  копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом
до інформації з обмеженим доступом).        



4.4.  Підготовку  та  подання  до  Головного  управління  юстиції  у
Запорізькій  області  повідомлення  про  початок  проходження  перевірки
особою.
          4.5.  Оформлення належним чином завірених копій документів та
підготовку запиту до  Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції
для перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

4.6.  Підготовку  для  подання  голові  селищної   ради  довідки  про
результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»,

4.7.  Приєднання  матеріалів  перевірки  до   особової  справи  особи,
відносно якої проведено перевірку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

        
Селищний голова: Н.А. Кагадій 
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