
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

15.06.2015                                                                                             № 142-р 

                                                                                 

Про проведення перевірки, 

передбаченої Законом України 

"Про очищення влади"  

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» (далі - Закон), 

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 (далі - Порядок), Плану проведення перевірок 

відповідно до Закону України "Про очищення влади", затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року                              

№ 1025-р: 

  

1.  Провести перевірку, передбачену Законом (далі - перевірка), стосовно 

працівників виконавчого апарату обласної ради (крім виборних посад), у тому 

числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних 

основних та додаткових відпустках, відпустках по вагітності та пологах, 

відпустках для догляду за дитиною та перебувають на лікарняному) у термін з 

червня 2015 року до грудня 2016 року в порядку черговості. 

2. Затвердити графік проведення перевірки (далі – Графік) згідно з 

додатком 1.  

3. Врахувати, що відповідальним підрозділом за проведення перевірки, 

згідно з розпорядженням голови обласної ради від 30.12.2014 №355-р, є  відділ 

правового забезпечення та кадрової роботи управління організаційно-правового 

та інформаційного забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 

4. Завідувачу сектору інформаційних технологій управління моніторингу 

та документального забезпечення виконавчого апарату обласної ради 

Загребельному Юрію Олексійовичу забезпечити оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті обласної ради в день його прийняття. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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5. Відділу діловодства управління моніторингу та документального 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради довести це розпорядження до 

відома осіб, які підлягають перевірці. 

6. Працівникам виконавчого апарату обласної ради, які підлягають 

перевірці у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки, відповідно 

до Графіку, подати до відповідального структурного підрозділу власноруч 

написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються 

заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про 

згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за 

формою наведеною у  додатках 2 або 3. 

7. Відповідальному підрозділу під час проведення перевірки керуватися 

вимогами Порядку. 

8.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова                                                                                                      В. Коваленко 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1304323-15#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1304323-15#n16
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Додаток 1  

до розпорядження голови обласної ради  

_______________ № ___________ 

 

ГРАФІК  

проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування 

заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 

«Про очищення влади» працівників виконавчого апарату обласної ради 

 
Дата 

початку 

перевірки  

ПІП особи, яка 

підлягає перевірці 

посада особи, яка підлягає перевірці   

01.09.2015 МОВЧАН 

Василь Олексійович 

керівник секретаріату обласної ради 

БРЕУС  

Ольга 

Володимирівна 

начальник управління організаційно-правового та 

інформаційного забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 

ГОРНА 

Наталія Василівна  

начальник управління моніторингу та 

документального забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 

КОВАЛЬ  

Сергій 

Володимирович 

начальник управління майном обласної комунальної 

власності виконавчого апарату обласної ради 

РАДЧЕНКО 

Лариса Григорівна 

начальник відділу фінансового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

01.10.2015 ГЕЛЕВЕРЯ 

Ольга Іванівна 

начальник відділу організаційного забезпечення 

діяльності ради та зв’язків з органами місцевого 

самоврядування управління організаційно-правового 

та інформаційного забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 

ПРАВЕДНИК 

Олексій Петрович 

начальник відділу правового забезпечення та кадрової 

роботи управління  організаційно-правового та 

інформаційного забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 

МАЗУР 

Людмила Олегівна 

начальник відділу діловодства управління 

моніторингу та документального забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

ПІЧУГІНА 

Світлана Вікторівна 

начальник відділу інформаційного забезпечення та 

взаємодії  із засобами масової інформації управління 

організаційно-правового та інформаційного 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради 

СИНІЛЬНИК 

Тетяна  Іванівна 

завідувач сектору контролю управління моніторингу 

та документального забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ  

Юрій Олексійович  

завідувач сектору інформаційних технологій 

управління моніторингу та документального 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради 

ДУДНИК  

Наталія Дмитрівна 

завідувач сектору  ефективності використання майна 

управління майном обласної комунальної власності 

виконавчого апарату обласної ради 
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НЕЛЕЗЕНКО 

Ніна Петрівна 

завідувач сектору орендних відносин управління 

майном обласної комунальної власності виконавчого 

апарату обласної ради 

 

01.11.2015 МАНЖАРА  

Олена Михайлівна  

радник голови обласної ради 

СЕНЧЕНКО  

Наталія Іванівна 

помічник голови обласної ради 

ЦИМБАЛ  

Ольга Борисівна 

помічник першого заступника голови обласної ради 

ПУКАЛЕНКО 

Анна Олександрівна  

помічник першого заступника голови обласної ради 

01.12.2015 ХЛОПЕЦЬКА 

Яніна Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та зв’язків з органами 

місцевого самоврядування управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

ЛОЗИН 

Тетяна 

Олександрівна 

головний спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та зв’язків з органами 

місцевого самоврядування управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

БЕРЕЗА 

Марина Василівна 

головний спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та зв’язків з органами 

місцевого самоврядування управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 КАПРАЛОВ 

Юрій Геннадійович 

головний спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та зв’язків з органами 

місцевого самоврядування управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

КОНОБА 

Валентина 

Дмитрівна 

провідний спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та зв’язків з органами 

місцевого самоврядування управління організаційно-

правового та інформаційного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

01.01.2016 ДЕНЖАНСЬКА 

Ольга Сергіївна 

головний спеціаліст відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління  організаційно-правового 

та інформаційного забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 

ГОМАЗ  

Валентина 

Віталіївна 

головний спеціаліст відділу правового забезпечення та 

кадрової роботи управління  організаційно-правового 

та інформаційного забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 

ПИЛИПЕНКО  

Федір Іванович 

провідний спеціаліст відділу інформаційного 

забезпечення та взаємодії  із засобами масової 

інформації управління організаційно-правового та 

інформаційного забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 
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ПРИЛУЦЬКА 

Ольга Петрівна  

головний спеціаліст відділу інформаційного 

забезпечення та взаємодії  із засобами масової 

інформації управління організаційно-правового та 

інформаційного забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 

01.02.2016 ЩЕРБАК  

Оксана Миколаївна 

головний спеціаліст відділу діловодства управління 

моніторингу та документального забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

ЗАПІСОЧНА 

Олена Василівна 

головний спеціаліст відділу діловодства управління 

моніторингу та документального забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

ЗАГУМЕННА 

Юлія 

Володимирівна  

спеціаліст першої категорії відділу діловодства 

управління моніторингу та документального 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради 

ЯСКЕВИЧ 

Юлія Сергіївна    

спеціаліст першої категорії відділу діловодства 

управління моніторингу та документального 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради 

ЖАКІНА 

Світлана Віталіївна  

старший інспектор відділу діловодства управління 

моніторингу та документального забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

01.03.2016 МОСКАЛЮК 

Тетяна Іванівна 

головний спеціаліст сектору ефективності 

використання майна управління майном обласної 

комунальної власності виконавчого апарату обласної 

ради 

 ЩОЛОКОВА 

Анна Юріївна 

провідний спеціаліст сектору орендних відносин 

управління майном обласної комунальної власності 

виконавчого апарату обласної ради 

 ЯНИШПІЛЬСЬКА 

Вікторія Григорівна 

головний спеціаліст  відділу фінансового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

 

ДАВИДЕНКО 

Світлана 

Миколаївна 

провідний спеціаліст  відділу фінансового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради 

 


