
 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я     
 
 

від 07.06.2021 року                      смт Воскресенське                           № 111- ркт  

 

Про початок проведення 

перевірки у Воскресенській 

селищній раді, передбаченої  

Законом України «Про очищення 

влади» 

 

 Згідно з пунктом 20 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до 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 із змінами, що внесені постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2019 р. № 903 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України», з метою проведення перевірки 

достовірності відомостей, що подаються посадовими особами органу 

місцевого самоврядування, щодо застосування заборон, передбачених 

частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 

влади», 
 

             ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
  

          1. Провести у Воскресенській селищній раді  перевірку, передбачену 

Законом України «Про очищення влади» (далі – перевірка), стосовно 

посадової особи місцевого самоврядування Воскресенської селищної ради: 

- начальника відділу земельних відносин Воскресенської селищної ради 

Белевята Володимира Леонідовича. 

 2. Встановити дату початку проведення перевірки 07.06.2021 року. 

  3.  Визначити керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету 

Воскресенської селищної ради Манжулу Людмилу Анатоліївну 

відповідальною за проведення перевірки, передбаченої Законом України 

«Про очищення влади». 

 4. Забезпечити ознайомлення з цим розпорядженням посадової особи 

місцевого самоврядування Воскресенської селищної ради стосовно якої 

проводитиметься перевірка. 

 5. Посадовій особі місцевого самоврядування Воскресенської селищної 

ради, стосовно якої здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дати 

початку даної перевірки подати керуючій справами (секретарю)  виконавчого 



комітету Манжулі Л.А. власноручно написані заяви про проведення 

перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади». 

6. Попередити посадову особу місцевого самоврядування 

Воскресенської селищної ради, стосовно якої здійснюється перевірка,  про те, 

що неподання нею заяви, або повідомлення у заяві про застосування до 

неї  заборони, визначеної частиною третьою або четвертою статті 1 Закону 

України «Про очищення влади», є підставою для звільнення із займаної 

посади. 

7. Начальнику відділу загальної та організаційної роботи 

Воскресенської селищної ради Підоймі Інні Олександрівні забезпечити: 

- оприлюднення цього розпорядження на офіційному сайті  

Воскресенської селищної ради у день видання розпорядження; 

- розміщення протягом трьох днів після одержання заяви на офіційному 

сайті Воскресенської селищної ради копії вищезазначеної заяви та інформації 

про початок проходження перевірки посадовою особою. 

 8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова      Олександр ШАПОВАЛОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до розпорядження від  07 червня 2021 року № 111-ркт 

 

«Про початок проведення перевірки у Воскресенській селищній раді, 

передбаченої  Законом України «Про очищення влади»» 

 

 

Заступник селищного голови з питань 

 діяльності виконавчих органів ради   Юрій ЯСЬКІВ  

 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету селищної ради   Людмила МАНЖУЛА  

 

 

Начальник відділу бухгалтерського  

обліку та звітності – головний бухгалтер             Наталія ЧЕРНЕНКО 
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