
 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
   
31 липня  2019 року                       Новомар’ївка                                 №-15-р(к.)           
 
 

Про початок проведення в 
Новомар’ївській сільській раді 
перевірки, передбаченої Законом 
України «Про очищення влади» 
 

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», 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 статтями 55, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Провести в Новомар’ївській сільській раді перевірку, передбачену 

Законом України «Про очищення влади», наступних посадових осіб її апарату: 

- Гридіна Олександра Вікторовича – начальника відділу земельних 

відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та 

господарського забезпечення сільської ради; 

- Мезнік Валентини Анатоліївни  – головного спеціаліста загального 

відділу сільської ради. 

2. Встановити дату початку проведення перевірки,  передбаченої Законом 

України «Про очищення влади», – 01 серпня 2019 року. 

3. Визначити Глаголенко Наталію Кирилівну, першого заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідальною 

за проведення перевірки. 

4. Першому заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Глаголенко Н.К. у терміни, визначені законодавством, 

забезпечити: 

4.1. Оприлюднення  цього  розпорядження на офіційному веб-сайті 

Братської районної ради. 



4.2. Ознайомлення зі змістом цього розпорядження осіб, що підлягають 

перевірці. 

4.3. Розміщення на офіційному веб-сайті Братської районної ради 

інформації про початок проходження перевірки особами, що підлягають 

перевірці, копії їх заяв та декларацій (крім відомостей, що віднесені законом до 

інформації з обмеженим доступом). 

4.4. Підготовку та подання до Головного територіального управління  

юстиції у Миколаївській області повідомлення про початок проходження 

посадовими особами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення 

влади». 

4.5. Оформлення належним чином завірених копій документів та 

підготовку запитів до відповідних органів для перевірки, передбаченої Законом 

України «Про очищення влади». 

4.6. Підготовку для подання сільському голові довідки про результати 

перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади». 

4.7. Приєднання матеріалів перевірки до особових справ осіб, відносно 

яких проведено перевірку. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 
 

 

 

 

  Сільський голова                                                                               Т.ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
Ознайомлені: 

Гридін О.В. –  

Мезнік В.А. -   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


