
УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ЬАБЧИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗІ ЮРЯДЖЕННЯ

04 березня 2020 року с. Бабчинці №

Про проведення перевірки передбаченої 
Законом України « Про очищення влади»

Відповідно до Закону України « Про очищення влади», Порядку 
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України « Про 
очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 
жовтня 2014 року №563. керуючись сг.42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»:

1. Розпочати проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті І Закону 
України « Про очищення влади», визначивши днем початку проведення 
перевірки 06 березня 2020 року щодо начальника відділу освіти . культури, 
молоді та спорту Ьабчинецької сільської ради Гостинського Олександра 
Олексійовича .

2. Назначити відповідальною за проведення заходів по проведенню відповідної 
перевірки - секретаря сільської ради Чорнопищук Валентину Василівну .

3. Відповідальній особі Ьабчинецької сільської ради:

- забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті 
Ьабчинецької сільської ради:

забезпечити ознайомлення начальника відділу освіти . культури, молоді 
та спорту Гостинського Олександра Олексійовича з цим розпорядженням.

4. Начальнику відділу освіти , культури, молоді та спорту Ьабчинецької сільської 
ради Гостинському Олександру Олексійовичу у десятиденний строк з дня 
початку проведення перевірки подати відповідальній особі власноручно 
написану заяву щодо застосування заборон, визначених частиною третьою 
і четвертою статті 1 Закону України « Про очищення влади» та заяву про 
згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за 
встановленою формою .



5. Відповідальній особі Бабчинецької сільської ради з проведення заходів по 
проведенню перевірки Чорнопиіцук В.В. протягом трьох днів після 
одержання заяви забезпечити розміщення на офіційному веб-еайті 
Бабчинецької сільської ради інформацію про початок проходження перевірки 
особою, копії її зави та декларації ( крім відомостей, що віднесені Законом 
до інформації з обмеженим доступом.).

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Н.ІІ. Зварич

З розпорядженням ознайомлені:

Чорнопиіцук В.В.

Гостинський О.О.


