
НОВОБУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НОВОБУЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 
ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

НАКАЗ

11.06.2015 м. Новий Буг № 59

Про початок проведення в Новобузькому 
районному центрі соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді перевірки,
передбаченої Законом України “Про очищення влади ”

Відповідно до статей 2, 6, 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 
Закону України “Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третью і четвертою статті 1 
Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 жовтня 2014 року №563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
облдержадміністрації 16 жовтня 2014 року №1025 — р “Про затвердження плану проведення 
перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” та на виконання 
розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 13.02.2015 року №35 — р 
“Про початок проведення в Миколаївській обласній державній адміністрації перевірки, 
передабаченої Законом України “Про очищення влади”, розпорядження голови Новобузької 
райдержадміністрації від 04.03.2015 року №57-р “Про початок проведення в Новобузькій 
районній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення 
влади”, розпорядження голови Новобузької райдержадміністрації від 26.05.2015 року №140 - 
р “Про внесення змін до розпорядження голови Новобузької райдержадміністрації від 
04.03.2015 року №57-р “Про початок проведення в Новобузькій районній державній 
адміністрації перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”.

«

Н А К А З У Ю :

1. Провести в Новобузькому районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді перевірку, передбачену Законом України “Про очищення влади” (далі — 
перевірка):
а) для провідних спеціалістів Новобузького районного центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, визначивши днем початку перевірки 15 червня 2015 року.

2. В.о директора Новобузького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді ( Чупак С.В.) забезпечити ознайомлення державних службовців Новобузького



районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у тому числі тих, які 
відсутні на роботі ( знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових 
відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, відпустках у зв'язку з 
навчанням, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та 
у зв'зку з тимчасовою непрацездатністю) з цим наказом.

3. Посадовим особам Новобузького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді, зазначених в пункті 1 цього наказу у десятиденний строк з дня початку 
проведення перевірки подати відповідальній особі за організаційно-кадрову роботу 
Новобузького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:
1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою 
статті 1 Закону:
- власноруч написану заяву про те, що до них застосовується або не застосовуються 
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади”, про згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей 
щодо них, за формою згідно з додатком 1;
копії:
- сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я, по-батькові, 
видачу паспорта та місце реєстрації;
- документа, що підтверджує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб — 
платників (сторінки паспорта громадянина України — для особи, яка через свої 
релегійні 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)
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 
минулий рік, складену за формою, що встановлена Законом України “Про засади 
запобігання і протидї корупції-”;
2) у разі застосування заборон передбачених частиною третьою або четвертою статі 1 
Закону , - власноруч написану заяву про те, що до такої особи застосовується 
заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону та та про 
згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2 .

4. В.о. директора Новобузького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді забезпечити оприлюднення повідомлення та інформації щодо початку і 
результатів проведення перевірки, копії заяв і декларацій( крім відомостей, що 
віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) посадових осіб, стосовно 
яких провидиться перевірка, на офіційному веб-сайті районної державної 
адміністрації.

3.Контроль за виконанням даною наказу залиіш?ю за собою.

В.о. директора центру

“З наказом ознайомлені О.О. Кандаурова 
Ю.В.Кравченко 
В.В. Нікіфоряк”

С.В. Чупак


