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ВШСОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АПОСТОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇРАДИ
вул. Центральна, 65, м. Апостолове, Дніпропетровська область, 53802, тел./факс (05656) 9-1 1-44
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Головне територіальне управління
юстиції у Дніпропетровській області

пр. Д. Яворницького, 21-а
м. Дніпро, 49027

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходженняперевірки

13 квітня 2021 року у Виконавчому комітеті Апостолівської міської ради
розпочато проведення перевірки щодо:

НАГОРНОЇ Влапислави СерІіївни,
начальника Ві 1 КО НШІЬНОЇ власності та земельних В НОСИН ВИКОНЗВЧОГО

коміЩАпостолівської міської ради;

Додатки: копія заяви Наґорної В.С. про проведення перевірки, передбаченої
Законом України “Про очишення влади” на і арк.в Іприм.

Секретар міської ради Леся МІХНО

Юлія Хондожко
Анжеліка Юдін
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         АПОСТОЛІВСЬКИЙ  МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

         Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
 13.04.2021         м.Апостолове  № 236-к  

 

 

    

Про проведення перевірки 

відомостей щодо застосування  
заборон, передбачених 
Законом України 

«Про очищення влади» 

 

 

     Керуючись ст.42, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про очищення влади», відповідно до 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:   

     1.Провести перевірку відомостей щодо застосування заборон, 

передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України          

«Про очищення влади», стосовно НАГОРНОЇ Владислави Сергіївни, 

начальника відділу комунальної власності та земельних відносин виконавчого 
комітету міської ради, з 13 квітня  2021року. 

     2. Визначити головного спеціаліста відділу правового забезпечення та 
кадрової роботи виконкому Апостолівської міської ради Юдіну А.А. 

відповідальним за проведення перевірки щодо достовірності відомостей 

стосовно Нагорної В.С. 

     3. Відділу  комунікацій з громадськістю виконкому міської ради: 

     3.1. Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-

сайті  Апостолівської міської ради.  

      3.2. Ознайомити начальника відділу комунальної власності та земельних 
відносин виконавчого комітету міської ради Нагорну В.С. з цим 

розпорядженням. 

      4. Начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин 

виконавчого комітету міської ради Нагорній В.С.: 

 



      4.1. У десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати 

уповноваженій особі власноручно написану заяву про те, що до неї  не 
застосовуються  заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 

Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей 

щодо неї  за встановленою формою. 
 

      5. Відділу організаційної роботи та документообігу виконкому міської 
ради протягом трьох днів після одержання заяви забезпечити розміщення на 
офіційному веб-сайті Апостолівської міської ради інформацію про початок 
проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, 

що віднесені Законом до інформації з обмеженим доступом). 
 

      6. Координацію роботи щодо виконання  цього розпорядження покласти 

на керуючу справами виконкому міської ради Колєснікову Л.Л., контроль - 

залишаю за собою.   

  

  

 

Секретар міської ради                                                                 Леся МІХНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


