
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВША АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ[

НАКАЗ

Київ №

Про початок проведення перевірки, 
передбаченої Законом України 
«Про очищення влади»

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» (далі - Закон), 
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 (далі -  Порядок), та абзацу восьмого Плану 
проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 
року № 1025-р,

Н А К А З У Ю :

1. Провести перевірку, передбачену Законом (далі 
державних службовців управління, зазначених в додатку.

2. Встановити дату початку проведення перевірки щодо державних 
службовців, зазначених у пункті 1 цього наказу з 26 серпня 2015 року.

3. Визначити відділ бухгалтерського обліку і звітності, кадрової роботи та 
господарського забезпечення відповідальним за проведення перевірки.

- перевірка) стосовно

4. Заступнику начальника управління -  начальнику 
обліку і звітності, кадрової роботи та госпо 
(Колібабі Т.М.):

4.1. Забезпечити подання Подільській райдержадміністрацп

відділу бухгалтерського 
царського забезпечення

Для
наказу в день йогооприлюднення на офіційному веб-сайті зазначеного 

прийняття;
4.2. Забезпечити ознайомлення усіх державних службовців управління з 

цим наказом в день його прийняття;
4.3. Провести перевірку достовірності відомостей, зазначених у заявах 

осіб, які підлягають перевірці, щодо незастосування д|> них заборон згідно з 
вимогами пункту 14 Порядку, на підставі відомосте^, наявних в особових 
справах у десятиденний строк з дня надходження заяви;



4.4. Забезпечити підготовку та надання до органів перевірки, за місцем 
проживання особи, запитів про проведення перевірки за встановленою формою, 
у триденний термін після надходження заяв;

4.5. Забезпечити надіслання Мін'юсту повідомлень за встановленою 
формою у день надсилання запитів органам перевірки;

4.6. Підготувати довідки про результати перевірки за встановленою 
формою в одноденний строк з дня надходження останньої відповіді або з дня 
надходження відповіді, яка є підставою для застосування заборони.

5. Посадовим особам, щодо яких здійснюється перевірка, у десятиденний 
строк з дня початку проведення перевірки в управлінні подати до 
відповідального структурного підрозділу:

1) у разі незаст(?сування заборон, передбачених частиною третьою або 
четвертою статті 1 Закону:

власноручно написану заяву про проведення церевірки, передбаченої 
Законом, про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною 
третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та 
оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1 Порядку,

копії:
- сторінок паспорта громадянина України з данимі^ про прізвище, ім'я та по 

батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних 

осіб - платників податків;
- декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру за минулий рік, складеної за формою, що встановлена Законом України 
"Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - декларація) ;

2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або 
четвертою статті 1 Закону, - власноручно написану заяву про те, що до такої 
особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою 
статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою 
згідно з додатком 2 Порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління Л. Кабанець



Додаток 
до наказу
фінансового управління 
від о£Г

Список
державних службовців фінансового управління 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
стосовно яких розпочата перевірка, передбачена 

Законом України «Про очищення влади»

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові Посада

1 Клименко Олена 
Миколаївна Начальник бюджетного відділу

2 Пасічна Ольга 
Іванівна

Начальник відділу бюджетних програм освіти, культури 
та соціального захисту

3 Мірошниченко 
Г алина Сергіївна

Начальник відділу програм охорони здоров’я, фінансів 
підприємств комунальної власності та аналізу доходів 
бюджету

4 Бондарева Лариса 
Василівна

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і 
звітності, кадрової роботи та господарського 
забезпечення

5
Боярчук Ірина 
Валентинівна

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і 
звітності, кадрової роботи та господарського 
забезпечення

6
Волошина Олена 
Яківна

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і 
звітності, кадрової роботи та господарського 
забезпечення

7
Г орбачук Інна 
Володимирівна

Головний спеціаліст відділу бюджетних програм освіти, 
культури та соціального захисту

8 Зоріна Олена 
Володимирівна

Головний спеціаліст відділу програм охорони здоров’я, 
фінансів підприємств комунальної власності та аналізу 
доходів бюджету

9 Кучер Олена 
Вікторівна

Головний спеціаліст відділу бюджетних програм освіти, 
культури та соціального захисту

10
Михайленко
Валентина
Василівна

Головний спеціаліст відділу програм охорони здоров'я, 
фінансів підприємств комунальної власності та аналізу 
доходів бюджету

11 Чумачова Ольга 
Миколаївна

Головний спеціаліст бюджетного відділу

12 Шевчук Марія 
Володимирівна

Головний спеціаліст бюджетного відділу

Заступник начальника управління -  л
начальник відділу -  головний бухгалтер  ̂ /
фінансового управління ^  Т. Колібаба


