ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
05.09.2016

Івано-Франківськ

№ 58

Про початок 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 16.10.2014 року № 563, розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16.10.2014 року № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок
відповідно до Закону України «Про очищення влади»
НАКАЗУЮ:
1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо незастосування
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», щодо працівників держархіву області, які підлягають
перевірці, визначивши днем початку проведення перевірки 08 вересня
2016 року.
2. Визначити відповідальною за проведення перевірки в Державному
архіві області головного спеціаліста з питань персоналу відділу організаційноаналітичної та режимно-секретної роботи Пилипчук Г. Й.
3. Головному спеціалісту з питань персоналу Пилипчук Г. Й.,
забезпечити:
1) ознайомлення керівників структурних підрозділів та працівників
держархіву області, у тому числі, які відсутні на роботі (знаходяться у
відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без
збереження заробітної плати, відпустках по вагітності та пологах, відпустках
для догляду за дитиною) з цим наказом під особистий підпис;
2) розміщення протягом трьох днів після одержання відповідних заяв на
офіційному веб-сайті інформації про початок проходження перевірки
працівниками держархіву області, які підлягають перевірці, копії їх заяв та
декларацій (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим
доступом);
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3) подання необхідних запитів органам, що проводять перевірку,
передбачену Законом України «Про очищення влади»;
4) подання до Мін’юсту повідомлення про початок проходження
перевірки;
5) подання директору Державного архіву області довідок про результати
перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».
4. Керівникам структурних підрозділів та працівникам Державного архіву
області у десятиденний термін з дня початку проведення перевірки надати
головному спеціалісту з питань персоналу Пилипчук Г. Й. власноручно
написану заяву про незастосування заборон визначених частиною третьою або
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на
проходження перевірки та оприлюднення відомостей за формою згідно
з додатком.
5. Відділу організаційно-аналітичної та режимно-секретної роботи
(Харук Л. С., Маляренко А. Ю.) забезпечити оприлюднення цього наказу на
офіційному веб-сайті Державного архіву Івано-Франківської області.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор архів

Заступник директора–начальник відділу
Л. С. Харук
05.09.2016
Головний спеціаліст-юрисконсульт
І. Б. Романів
05.09.2016
Головний спеціаліст з питань персоналу
Г. Й. Пилипчук
05.09.2016

І. І. Гриник

Додаток
до наказу директора Державного архіву
Івано-Франківської області
5 вересня 2016 року № 58

Директору Державного архіву
Івано-Франківської області
Гринику І. І.
_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”
Я,____________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю,
що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону,
не застосовуються щодо мене.
Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону
України “Про очищення влади”.

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 20___ рік.

____ ___________ 20__ р.

__________
*Заява пишеться особою власноручно.

__________
(підпис)

