ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Чернівці
Про початок проведення перевірки
достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1
Закону України „Про очищення влади”
в держархіві Чернівецької області

Відповідно до Закону України „Про очищення влади” (зі змінами),
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону
України „Про очищення влади” (зі змінами), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, та Плану
проведення перевірок відповідно до Закону України „Про очищення влади”
(зі змінами), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
16 жовтня 2014 року №1025-р,
НАКАЗУЮ:

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Законом
України „Про очищення влади” (далі-Перевірка) начальників відділів
(державних службовців V категорії) держархіву Чернівецької області,
визначивши днем початку проведення перевірки 07 вересня 2015 року.
2. Провести Перевірку головних спеціалістів відділів (державних
службовців VI категорії) держархіву Чернівецької області, визначивши днем
початку проведення перевірки 01 жовтня 2015 року.
3. Проводити Перевірку осіб, які будуть претендувати на зайняття
посад державних службовців У-УІ категорії, зазначених у п. 1-2 цього наказу
в період з червня 2015 року по грудень 2016 року.
4. Визначити відповідальним за проведення Перевірки головного
спеціаліста організаційно-аналітичного відділу (відповідальну за кадрову
службу) Косташ Ю.С.
5. Організаційно-аналітичному відділу (Поборна Н.І.):
1) забезпечити ознайомлення начальників відділів та головних
спеціалістів, у тому числі, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні,

щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження
заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах,
відпустках для догляду за дитиною та перебувають на листку
непрацездатності) з цим наказом під особистий підпис;
2) створити на офіційному веб-сайті держархіву банер „Очищення
влади”;
3) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті
держархіву Чернівецької області;
4) протягом трьох днів після одержання заяви забезпечити розміщення
на офіційному веб-сайті держархіву інформації про початок проходження
перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені
законом до інформації з обмеженим доступом).
6 . Начальникам відділів та головним спеціалістам держархіву
Чернівецької області у десятиденний строк з дня початку проведення
перевірки подати до організаційно-аналітичного відділу власноручно
написану заяву про застосування або не застосування заборон, визначених
частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення
влади” (зі змінами), про згоду на проходження перевірки та оприлюднення
відомостей за формою згідно з додатком 1 або 2.

7 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
-

Додаток 1 до наказу держархіву
Чернівецької області
від 22.05.2015 № 46
Директору Державного архіву
Чернівецької області
Жмундуляку Д. Д.
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»
Я,

,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю,
що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону,
не застосовуються щодо мене.
Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону
України «Про очищення влади».
Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і
скріплені печаткою:
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище,
ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина
України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має
відповідну відмітку у паспорті громадянина України);
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 20 рік.
20 р.
*Заява пишеться особою власноручно.

________________
(підпис)

Додаток 2 до наказу держархіву
Чернівецької області
від 22.05.2015 № 46
Директору Державного архіву
Чернівецької області
Жмундуляку Д. Д.
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про застосування заборони, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»
Я,

,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю,
що заборони, передбачені частиною
(третьою/четвертою)

статті 1 Закону, застосовуються щодо мене.
(зазначається, яка саме заборона застосовується)

Надаю згоду на:
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України
«Про очищення влади».
20 р.
*Заява пишеться особою власноручно.

________________
(підпис)

