
Пам'ятка 

 посадовій особі місцевого самоврядування 

 

Відповідно до ПОРЯДКУ проведення перевірки достовірності відомостей щодо 

застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 

України “Про очищення влади”: 

         Особа, яка підлягає перевірці, зобов’язана у десятиденний строк з дня початку 

проведення перевірки в органі подати до відповідального структурного підрозділу: 

1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 

Закону: 

власноручно написану заяву про проведення перевірки, 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; 

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 минулий 

рік, складеної за формою, що встановлена Законом України “Про засади запобігання і 

протидії корупції”. 

 

       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. 

 

       Повідомлення особою, яка підлягає перевірці, в заяві про те, що до неї застосовуються 

заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, або неподання нею 

заяви у строк, зазначений у пункті 8 цього Порядку, є підставою для звільнення особи з 

посади, що вона обіймає, не пізніш як на третій день після подання такої заяви або 

закінчення строку подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої відповідно 

частиною третьою або четвертою статті 1 Закону. 
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