
Україна
Новобузька районна державна адміністрація Миколаївської області

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Н А К А З

м. Новий Буг

2 4 .06.2015  № 4 1

Про початок проведення в службі 
у справах дітей Новобузької 
райдержадміністрації перевірки, 
передбаченої законом України 
«Про очищення влади»

Відповідно до статей 2.6,25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». 
Закоті}' України «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 16.10.2014 № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно 
до Закон\ України «Про очищення влади» та *'на виконання розпорядження голови 
Новобузької районної державної адміністрації від 06.03.2015 № 57-р «Про початок 
проведення в Новобузькій районній державні адміністрації перевірки, передбаченої Законом 
України «Про очищення влади», розпорядження голови Новобузької районної державної 
адміністрації

НАКАЗУЮ:

1. Провести у службі у справах дітей Новобузької райдержадміністрації перевірку, 
передбачену Законом України «Про очищення влади» (далі -перевірка):

- для посадових осіб служби у справах дітей, визначивши днем початку перевірки 24 
червня 201 5 року.
2. Головному спеціалісту з питань бухгалтерського обліку та кадрової роботи служби 
у справах дітей забезпечити ознайомлення державних службовців служби у справах 
дітей з цим наказом.
3. Посадовим особам служби у справах дітей у десятиденний строк з дня початку 
проведення перевірки подати головному спеціаліст}' з питань бухгалтерського обліку 
та кадрової роботи служби у справах дітей:
1) }' разі пезастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою 
статті 1 Закону: власноручно написану заяв}' 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 проходження перевірки і оприлюднення 
відомостей щодо них. за формою згідно з додатком 1:



КОПІЇ

- сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім 'я  та по батькові, 
видачу паспорта та місце реєстрації;
- документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб -  
платників податків:
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 
минулий рік. складену за формою, що встановлена Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»:
2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 
1 Закону. - власноручно написану заяву про те. що до такої особи застосовується 
заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду 
на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2.
4. Головному спеціалісту з питань бухгалтерського обліку та кадрової роботи служби 
у справах дітей 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 проводиться перевірка. на офіційному веб-сайті Новобузької 
райдержадмітіістрації.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Н.В. Бондаренко


