
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

30.12.2014                                                                                              № 355-р 

                                                                                 

Про визначення відповідального 

підрозділу за проведення перевірки 

  

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку 

проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 

передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 

очищення влади» (далі - Порядок проведення перевірки), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563: 

  

1.  Визначити відділ правового забезпечення та кадрової роботи 

управління організаційно-правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради відповідальним за проведення перевірки 

достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами 

виконавчого апарату обласної ради, а також особами, які претендують на 

зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбачених 

частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» 

(далі – відповідальний підрозділ). 

2.  Відповідальному підрозділу, до прийняття рішення про початок 

проведення перевірки згідно з планом проведення перевірок відповідно 

до Закону України “Про очищення влади”, затвердженим розпорядженням 

Кабінету Міністрів України  від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, забезпечити 

проведення перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у 

виконавчому апараті обласної ради.  

3.  Завідувачу сектору інформаційних технологій управління моніторингу 

та документального забезпечення виконавчого апарату обласної ради 

Загребельному Юрію Олексійовичу створити на офіційному веб-сайті  рубрику 

"Очищення влади" та забезпечити розміщення в ній інформації з питань 

перевірки, наданої відповідальним підрозділом, в порядку та в строки визначені 

Законом України «Про очищення влади» та Порядком проведення перевірки. 

4.  Керівнику секретаріату обласної ради Мовчану Василю Олексійовичу, 

начальнику управління організаційно-правового та інформаційного 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran3#n3


забезпечення виконавчого апарату обласної ради Бреус Ользі Володимирівні, 

начальнику відділу правового забезпечення та кадрової роботи управління 

організаційно-правового та інформаційного забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради Праведнику Олексію Петровичу підготувати в установленому 

порядку відповідні зміни до положення про відділ  правового забезпечення та 

кадрової роботи та посадових інструкцій працівників відділу. 

5.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова                                                                                            В. Коваленко 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


