
 

 
  

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
від 27.05.2015 №130-ОД 

м.Конотоп    

                                                                            

  Про організацію виконання вимог 

  Закону України «Про очищення влади»  

  та визначення виконавчих органів 

  міської ради, відповідальних за  

  проведення перевірки 

 

На виконання вимог Закону України від 16.09.2014 №1682-VII                    

«Про очищення влади» (далі Закон) та Порядку проведення перевірки 

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 

частинами 3 і 4 статті 1 Закону, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.10.2014 №563 (далі Порядок), розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №1025-р «Про затвердження 

плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення 

влади»: 

1.Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування 

заборон, передбачених частинами 3 і 4 статті 1 Закону, посадових осіб 

місцевого самоврядування в апараті міської ради, її виконавчому комітеті          

та виконавчих органах міської ради наступної категорії:  

1.1.Посадових осіб управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради, управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради, управління економіки Конотопської міської ради, 

фінансового управління Конотопської міської ради, відділу містобудування 

та архітектури Конотопської міської ради, відділу комунального майна 

міської ради, відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення та взаємодії з правоохоронними органами міської ради, відділу 

освіти Конотопської міської ради, відділу культури і туризму Конотопської 

міської ради у період із червня 2015 року по січень 2016 року згідно з 

графіком (додаток 1). 

1.2.Радника міського голови, посадових осіб сектору юридичної роботи 

міської ради, загального відділу міської ради, відділу фінансово-

господарського забезпечення міської ради, відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради у період  із лютого по квітень 2016 року згідно з 

графіком (додаток 2). 
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1.3.Посадових осіб сектору міської ради з питань внутрішньої політики, 

сектору міської ради з питань охорони здоров’я, архівного відділу міської 

ради, відділу контролю міської ради, центру надання адміністративних 

послуг, відділу міської ради у справах молоді та спорту, відділу ведення 

Державного реєстру виборців, служби міської ради у справах дітей, 

головного спеціаліста міської ради з питань мобілізаційної роботи та 

запобігання і протидії корупції у період із квітня по вересень 2016 

року згідно з графіком (додаток 3). 

1.4.Осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах                   

1.1, 1.2 пункту 1 - постійно. 

2.Затвердити графіки початку проведення перевірок, передбачених 

Законом, для посадових осіб місцевого самоврядування в апараті міської 

ради, її виконавчому комітеті та виконавчих органах міської ради (додатки 1-

3). 

3.Відповідальним за організацію проведення перевірок щодо 

застосування заборон, передбачених частинами 3 і 4 статті 1 Закону, 

визначити відділ організаційної та кадрової роботи міської ради (начальник 

Яременко Н.А.). 

4.Керівникам виконавчих органів міської ради визначити 

відповідальних осіб, які будуть здійснювати збір та підготовку відповідних 

матеріалів щодо проведення перевірки стосовно працівників. Списки таких 

осіб надати до відділу організаційної та кадрової роботи міської ради до 

01.06.2015. 

5.У 10-денний строк із дня початку проведення перевірки, посадовим 

особам щодо яких здійснюється перевірка, у тому числі працівникам, 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 тощо), надати до 

відповідного кадрового підрозділу або відповідальним особам, визначеним 

згідно з пунктом 4 цього розпорядження, власноручно написану заяву згідно 

з додатком 1 або 2 Порядку про те, що до них застосовуються або не 

застосовуються заборони, визначені частинами 3 або 4 статті 1 Закону, та 

згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей щодо них. 

6.З метою своєчасного проведення перевірки відповідальним особам 

виконавчих органів міської ради, визначеним згідно з пунктом 4 цього 

розпорядження, забезпечити: 

6.1.Надання до відділу організаційної та кадрової роботи міської ради 

разом із заявою працівника наступних документів:  

копія заяви (5 шт.); 

електронна версія заяви (сканована у форматі pdf); 

копія паспорту громадянина України (5 шт.) – стор. 1,2,11 (реєстрація); 

копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків 

(ідентифікаційний код); 
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 другий примірник декларації про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік без внесення персональних 

даних (паспортні данні, ідентифікаційний код, адреси проживання, 

розташування рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок тощо) та її 

електронна версія (сканована у форматі pdf). 

6.2.Практичну допомогу у підготовці запитів до відповідних органів, 

що проводять перевірку достовірності відомостей стосовно працівників 

виконавчих органів міської ради. 

7.Працівникам відділу організаційної та кадрової роботи міської ради: 

7.1.Розпочати перевірку осіб, передбачену Законом, відповідно до 

затверджених графіків. 

7.2.Керуватися при проведенні перевірки Порядком проведення 

перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 

передбачених частинами 3 і 4 статті 1 Закону. 

8.Сектору міської ради з питань внутрішньої політики (завідувач 

П’явка В.Б.), забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Конотопської 

міської ради цього розпорядження та надалі здійснювати заходи щодо 

розміщення відповідної інформації, визначеної постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.10.2014 №563. 

9.Керівники виконавчих органів міської ради несуть персональну 

відповідальність за виконання заходів, передбачених пунктами 4, 5, 6 цього 

розпорядження. 

10.Керуючому справами виконкому забезпечити контроль за 

залученням до особових справ працівників матеріалів перевірки. 

11.Загальному відділу міської ради (начальник Іноземцева Т.Г.) 

довести вимоги даного розпорядження до відома під особистий підпис 

керівникам виконавчих органів міської ради (згідно листка - розсилки), у 

тому числі тих, хто знаходиться у відрядженні, щорічних основних та 

додаткових відпустках, у відпустках без збереження заробітної плати, 

навчальних відпустках, перебувають на лікарняному. 

12.Керівникам виконавчих органів міської ради довести вимоги даного 

розпорядження до підлеглих працівників, у тому числі тих, хто знаходиться у 

відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, у відпустках без 

збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по 

вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною, перебувають на 

лікарняному тощо. 

13.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                          В.І.Дзед 

 

 

Яременко Н.А. 6 63 30 
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                                                                          Додаток 1 

   до розпорядження міського голови 

            від 27.05.2015 №130-ОД 

 

 

 

 

 

ГРАФІК 

початку проведення перевірок для посадових осіб  

виконавчих органів міської ради із червня 2015 року по січень 2016 року 

 

№ 

п/з 

Дата 

початку 

перевірки 

 

Назва виконавчого органу міської ради 

1. 
з 10.06.2015 Управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради 

2. 
з 01.07.2015 Управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

3. з 01.09.2015 Управління економіки Конотопської міської ради 

4. з 01.10.2015 Фінансове управління Конотопської міської ради 

5. 
з 02.11.2015 Відділ містобудування та архітектури Конотопської 

міської ради 

6. з 16.11.2015 Відділ комунального майна міської ради  

7. 

з 01.12.2015 Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення та взаємодії з правоохоронними 

органами міської ради 

8. з 05.01.2016 Відділ освіти Конотопської міської ради 

9. з 20.01.2016 Відділ культури і туризму Конотопської міської ради 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                А.М.Левченко 

 

 

 

Начальник відділу організаційної 

та кадрової роботи міської ради      Н.А.Яременко 
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   Додаток 2 

   до розпорядження міського голови 

            від 27.05.2015 №130-ОД 

 

 

 

 

 

ГРАФІК 

початку проведення перевірок для радника міського голови та посадових осіб 

апарату міської ради із лютого по квітень 2016 року 

 

№ 

п/з 

Дата 

початку 

перевірки 

 

Назва посади, виконавчого органу міської ради 

1. з 01.02.2016 Радник міського голови 

2. з 15.02.2016 Сектор юридичної роботи міської ради 

3. з 01.03.2016 Загальний відділ міської ради 

4. 
з 21.03.2016 Відділ фінансово-господарського забезпечення міської 

ради 

5. з 01.04.2016 Відділ організаційної та кадрової роботи міської ради 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                А.М.Левченко  

  

 

 

Начальник відділу організаційної 

та кадрової роботи міської ради           Н.А.Яременко 
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                                                                          Додаток 3 

   до розпорядження міського голови 

   від 27.05.2015 №130-ОД 

 

  

 

 

 

ГРАФІК 

початку проведення перевірок для посадових осіб  

виконавчих органів міської ради із квітня по вересень 2016 року 

 

№ 

п/з 

Дата 

початку 

перевірки 

 

Назва виконавчого органу міської ради 

1. з 18.04.2016 Сектор міської ради з питань внутрішньої політики 

2. з 05.05.2016 Сектор міської ради з питань охорони здоров’я 

3. з 19.05.2016 Архівний відділ міської ради 

4. з 06.06.2016 Відділ контролю міської ради 

5. з 01.07.2016 Центр надання адміністративних послуг  

6. з 18.07.2016 Відділ міської ради у справах молоді та спорту 

7. з 01.08.2016 Відділ ведення Державного реєстру виборців 

8. з 15.08.2016 Служба міської ради у справах дітей 

9. 

з 01.09.2016 Головний спеціаліст міської ради з питань 

мобілізаційної роботи та запобігання і протидії 

корупції 

  

  

 

Керуючий справами виконкому                                                А.М.Левченко 

 

 

 

Начальник відділу організаційної 

та кадрової роботи міської ради      Н.А.Яременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


