------ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
м. Вінниця

Від 16.03.2015 р.

№ 60-но

Про проведення 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, Плану проведення перевірок
відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р та розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 10 березня 2015 року № 150,

Н А К А З У Ю :

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», щодо
посадових і службових осіб Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ
і організацій Вінницької області відповідно до графіку проведення перевірки, передбаченої
^Закон ом України «Про очищення влади» щодо посадових і службових осіб Центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області згідно з
додатком 1.
2. Визначити відділ навчально-методичної роботи Центру (Войтенко С.М.) відповідальним
за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», стосовно
заступника директора Центру, заступника директора по методичній роботі - начальника
відділу Центру та начальника навчально-організаційного відділу Центру.
3. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний термін з відповідної
дати початку проведення перевірки подати до навчально-методичного відділу Центру
власноручно написані заяву за формою згідно з додатком 2 або з формою згідно з додатком З
разом із декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
2014 рік, складеною за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і
протидії корупції», а також копією паспорта громадянина України та, у разі необхідності,
копією трудової книжки.

Т. Заступнику директора по методичній роботі -начальнику відділу (Войтенку С.М.) довести
цей наказ до відома осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які
відсутні на роботі (перебувають у всіх видах відпусток, тимчасово непрацездатні тощо).
5. Встановити, що для організації та проведення вищезазначених перевірок спільно із
навчально-методичним відділом залучається спеціаліст І категорії Хмарук Е.О.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Центру

.

Т.Пашиніна

Додаток 1
до наказу директора Центру
перепідготовки та підвищення
кваліфікації держслужбовців
від 16 березня 2015 року № 60-но

ГРАФІК
Проведення перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади» щодо посадових і службових осіб
Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій Вінницької області

№ з/п
1.

Назви посад, щодо яких проводиться перевірка, Дата початку перевірки
передбачена Законом України «Про очищення влади»
Заступник директора Центру
10 липня 2015 року

2.

Заступник директора по
начальник відділу Центру

3.

Начальник
Центру

методичній

навчально-організаційного

роботі

-

10 вересня 2015 року

відділу

10 вересня 2015 року

