
 
 

                                                            
                                                        
 
 

УКРАЇНА 
Виконавчий комітет Коростенської міської ради 

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ`Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
11500,Житомирська обл., м. Коростень, вул.  Крупської,  3  тел:  (041-42) 4-79-07 е-mail: krcsdm@rambler.ru 

 
 Н А К А З 
 

05.08.2015р.                                                                   № 28-К 
 

Про проведення перевірки достовірності відомостей  
щодо застосування заборон, передбачених частинами  
3 і 4 статті 1 Закону України  «Про очищення влади» 
 
         З метою забезпечення неухильного виконання вимог Закону України від 16 
вересня 2015 року № 1682-VII «Про очищення влади», 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 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення 
влади», керуючись ст.20 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», 
 

                                            Н А К А З У Ю: 
 
 

1. Провести у Коростенському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади» стосовно посад: начальника відділу соціальної роботи, 
головного спеціаліста, головного спеціаліста – бухгалтера, провідного спеціаліста, 
визначивши днем початку перевірки 05 серпня 2015року. 

2.  Посадовим особам місцевого самоврядування Коростенського міського 
ЦСССДМ, щодо яких здійснюється перевірка, у 10 – денний термін подати 
керівнику  кадрової служби власноручно  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 них за формою згідно з додатком 1 або 2, копії сторінок 
паспорту, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків; 
копію  декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2014р., копію трудової книжки.  

3. В триденний термін після одержання заяв від посадових  осіб щодо 
незастосування  до них заборон, визначених частиною третьою або четвертою 
статті 1 Закону України «Про очищення влади», забезпечувати надіслання 



інформації  про початок проходження перевірки посадовими особами міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді засвідчених копій їх заяв та 
декларацій (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим 
доступом) в паперовій та електронній формі для оприлюднення на офіційному 
веб-сайті. 

4. РЕДЧИЦЬ Ользі Василівні, головного спеціаліста – бухгалтера, керівника   
кадрової служби призначити відповідальною за проведення перевірки відповідно 
вимог чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

Директор                                                    О.Ф. Микитчук 
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