
УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Запорізької області

Н А К А З
Ж  ЛУ.

Про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України 
«Про очищення влади»

Відповідно до ст. ст. 42, 50 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законів України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» і «Про очищення влади», 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, абзацу сьомого Плану проведення перевірок 
відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 
№ 1025-р:

Н А К А З У Ю :

1. На виконання розпорядження міського голови від 02.06.2015 № 560-к 
провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», 
щодо посадових і службових осіб управління житлово-комунального 
господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі 
управління) відповідно до графіку проведення перевірки, передбаченої 
Законом України «Про очищення влади» щодо посадових і службових осіб 
управління.

2. Визначити секретаря керівника управління відповідальним за 
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», стосовно начальника управління, заступника начальника 
управління, начальників відділів та спеціалістів управління.
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3. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний 
термін з відповідної дати початку проведення перевірки подати секретарю 
керівника управління власноручно написані заяву за формою згідно з 
додатком 1 разом із декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2015 рік, складеною за формою, встановленою 
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також 
копією паспорта громадянина України та, у разі необхідності, копією 
трудової книжки.

4. Секретарю керівника управління довести даний наказ до відома осіб, 
стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які відсутні 
на роботі (перебувають у відпустках, тимчасово непрацездатні тощо) та зміст 
даного наказу розмістити на веб-сайті Виконавчого комітету 
Мелітопольської міської ради Запорізької області.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник УЖКГ ММР ЗО О.Б. Тегімбаєв

З наказом ознайомлений:



Додаток до наказу
БІД АГ.0А ^

ПЛАН

заходів щодо забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом
України «Про очищення влади», в 

управлінні житлово-комунального господарства 
Мелітопольської міської ради Запорізької області

№ з/п Зміст заходу Виконавці Термін
виконання

1 2 3 4
1. Забезпечити ознайомлення посадових 

осіб місцевого самоврядування, які 
займають посади начальника 
управління, заступника начальника 
управління, начальників відділів та 
спеціалістів управління, зі змістом 
Закону України «Про очищення влади» 
і наказом УЖКГ ММР ЗО «Про 
проведення перевірки, передбаченої 
Законом Країни «Про очищення 
влади», та роз’яснення вимог 
зазначеного Закону.

Секретар
керівника

16.06.2015

2. Забезпечити виконання посадовими 
особами УЖКГ ММР ЗО, стосовно 
яких проводиться перевірка, у 
десятиденний термін з відповідної 
дати початку проведення перевірки 
власноручно написані заяву за формою 
згідно з додатком 1 або 2 про те , що 
до них застосовуються або не 
застосовуються заборони, визначені 
частиною третьою або четвертою 
статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», про згоду на 
проведення перевірки та 
оприлюднення відомостей щодо них.

Секретар
керівника

01.03.2016

3. Попередити посадових осіб УЖКГ 
ММР ЗО, що неподання ними заяви, 
або повідомлення у заяві про

Начальник
УЖКГ,
секретар

01.03.2016



застосування до неї заборони, 
визначеної частиною третьою або 
четвертою статті 1 Закону України 
«Про очищення влади», є підставою 
для звільнення її з займаної посади.

керівника



Додаток 1 
до розпорядження міського голови
02.06.2015 № 560-к

Зразок
Секретарю Мелітопольської 
міської ради 
Міньку С.А.

(прізвищ е, ім ’я та по батькові особи)

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, передбачені 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 керівника кадрової служби 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).***

________________20__ р. __________
(підпис)

*3аява пишеться особою власноручно.
**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають 
посади, перебування на яких становить державну таємницю.
***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з 
урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Керуючий справами виконкому О.В.Дубініна

Коваленко В.В.



Додаток 2 
до розпорядження міського голови
02.06.2015 № 560-к

Зразок
Секретарю Мелітопольської 
міської ради 
Міньку С.А.

(пр ізвищ е, ім ’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про застосування заборони, передбаченої 
Законом України “Про очищення влади”

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що
заборона, передбачена частиною ________________  статті 1 Закону,
(третьою/четвертою) застосовується щодо мене.

(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог 
Закону України «Про очищення влади».

__________________ 20__ р. *
(підпис)

*3аява пишеться особою власноручно.

Керуючий справами виконкому 

Коваленко В.В.

О.В.Дубініна


