
УКРА1НА
ВАРВАР1СЫСА С1ЛЬСЬКА РАДА

КРЕМШСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКО! ОБЛАСТ1
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
сшьського голови

24 грудня 20 15 року
с. Варвар1вка № 40

Про початок проведения в Варвар1вськш сшьськш рад! перев!рки, передбаченою Законом
УкраТни «Про очищения влади»

Вх'дповхдно до Закону Украши «Про очищения влади», Порядку проведения перевхрки
достовхрностх щодо застосування заборон. передбачених частинами третьою х четвертою статп ] Закону
Украши «Про очищення влади», затвердженого постановою КМУ вщ 16 жовтня 2014 року № 563 та
Плану проведения переварок вщповщно до Закону Украши «Про очищення влади», затвердженого
розпорядженням КМУ вщ 16 жовтня 2014 № 102 5 -р. керуючись ст. 42 Закону Украши «Про мюцеве
самоврядування в УкраТнх»:

1. Здхйснити в Варвархвськхй сшьськш рад! заходи з очищення влади (люстращТ) шляхом
проведения вхдповщно'Т перевхрки щодо:

головного бухгалтера Варварх'вськоТ схльськох ради Кущ 1рини Володимирхвни;
спецхалюта Варвархвсько'Т сх'льсько'Т ради СпшшоТ 1рини Григоривни.

Встановити дату початку перевх'рки 24 грудня 2015 року.
2. Назначити уповноваженою особою за проведения заходхв з очищення влади (люстрацп) шляхом

проведения вхдповщнох перевхрки секретаря ВарвархвськоТ сшьськоТ ради - Стьотну 1рину
Сергпвну.

3. Уповноважен1й особ! Варвархвсько! сшьськоУ ради з проведения заходхв з очищення влади
(люстрацп) забезпечити оприлюднення цього розпорядження згхдно чинного законодавства.

4. Уповноваженш особ! Варвар{всько1 сшьськоТ ради з проведения заходхв з очищення влади
(люстращТ) - Стьопшш 1.С. забезпечити ознайомлення осхб, стосовно яких буде проводиться
перев!рка з очищення влади (люстраци), з цим розпорядженням.

5. Особам, стосовно яких буде проводиться перевхрка з очищення влади (люстрацп) у
десятиденний термш з дня початку проведения перевхрки подати уповноваженш особ!
власноручно написану заяву про те, що до не! не застосовуються (або застосовуються) заборони,
визначен! частинами третьою 1 четвертою статт! 1 Закону Украши «Про очищення влади», про
згоду на проходження перев!рки та оприлюднення ведомостей щодо не! за встановленою
формою.

6. Уповноваженш особ! Варвархвсько'Т сшьськоТ ради з проведениям заходхв з очищення влади
(люстраци) - Стьотнш 1.С. протягом трьох дтв п!сля одержання заяви:

забезпечити розмщення на офщШшжу веб - сайп КремхнськоТ районно'Т ради шформащю
про початок проходження перевхрки особам, копи Тх заяв та декларацш (кр!м вщомостей, що
в1днесен1 Законом до шформащ'Т з обмеженим доступом)
направите запити про проведения перевхрки достовх'рност! вщомостей про незастосування

заборон ж^ОЁгадхв проведения перевхрки;
В дех^гщВЙс^их^аапитхв органами перевхрки направити до Мхнхстерства юстицх'Т Украши

ок проходження перевхрки.
7. Контроль за виконання*'д|нго рх'шення залишаю за собою.

О,О.Качур


