
                                                        
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 19.10.2016. № 804-р 

м. Івано-Франківськ 
 
 
 
 

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 
16.10.2014 р. № 563 (зі змінами і доповненнями), Плану проведення перевірок 
відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 1025-р: 

 

1. Провести перевірку щодо працівників виконавчого апарату Івано-
Франківської обласної ради (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону 
України “Про службу в органах місцевого самоврядування”) та начальника 
управління об'єктами спільної власності територіальних громад області, 
передбачену Законом України “Про очищення влади”, за списком згідно з 
додатком 1. 

2. Встановити, що 20 жовтня 2016 року – день початку перевірки. 
3. Особам, зазначеним у пункті 1 (згідно з додатком 1) цього 

розпорядження, в десятиденний строк з дня початку проведення перевірки 
подати до відділу правової та кадрової роботи виконавчого апарату обласної 
ради власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої 
Законом України „Про очищення влади”, за формою згідно з додатком 2 або 
додатком 3. 

4. Відділу правової та кадрової роботи виконавчого апарату обласної 
ради забезпечити ознайомлення з цим розпорядженням осіб, зазначених у 
додатку 1. 

5. Відділу електронного забезпечення діяльності обласної ради та 
доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради 
забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної ради цього 
розпорядження, а також інформації про результати проведення перевірки, копій 
заяв і декларацій (окрім відомостей, що віднесені законом до інформації з 
обмеженим доступом) осіб, щодо яких проводиться перевірка. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови обласної ради В. Гладія. 

 
 
 
Голова обласної ради                                              Олександр Сич 
 



 
 
 
 
 
 

Додаток 1  
до розпорядження голови обласної ради 
від “___” ____________ 2016 №____ 

 
СПИСОК  

працівників виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради 
та управління об’єктами спільної власності територіальних громад 

області, які підлягають перевірці, передбаченій 
 Законом України “Про очищення влади” 

 
№ 
з/п 

Прізвище,  
ім’я, по батькові Посада Примітка 

1. Кулик Йосип 
Олександрович 

 

Начальник відділу патронатної 
служби 

 

2. Федорчук Наталія 
Михайлівна 

 

Радник відділу патронатної 
служби 

 

3. Романів  
Любов Василівна 

 

Начальник організаційного 
відділу – заступник керуючого 

справами обласної ради 

 

4. Вань  
Марія Анатоліївна 

 

Заступник начальника 
організаційного відділу 

 

5. Броніцька  
Юлія Михайлівна 

 

Консультант організаційного 
відділу 

 

6. Зорій  
Наталія Юріївна 

 

Консультант організаційного 
відділу 

 

7. Медвідь 
Богдана Михайлівна 

 

Консультант організаційного 
відділу 

 

8. Чорній  
Олександра Петрівна 

 

Начальник відділу документообігу  

9. Данилів  
Ольга Богданівна 

 

Заступник начальника відділу 
документообігу 

 

10. Костецька  
Галина Василівна 

 

Консультант відділу 
документообігу 

 

11. Кубік  
Галина Юріївна 

 

Консультант відділу 
документообігу 

 

12. Цюп'як 
Леся Ігорівна 

Консультант відділу 
документообігу 

 

13. Марич  
Надія Юріївна 

 

Консультант відділу електронного 
забезпечення діяльності обласної 

ради та доступу до публічної 
інформації 

 



№ 
з/п 

Прізвище,  
ім’я, по батькові Посада Примітка 

14. Пеца-Довбуш  
Віра Іванівна 

 

Консультант відділу електронного 
забезпечення діяльності обласної 

ради та доступу до публічної 
інформації 

 

15. Млиниська 
 Лілія Василівна 

 

Заступник начальника відділу 
правової та кадрової роботи 

 

16. Головатюк  
Людмила Дмитрівна 

 

Консультант відділу правової та 
кадрової роботи 

 

17. Косаревич 
 Назар Богданович 

 

Начальник відділу з питань 
бюджету та обласних програм 

 
 

 
18. Микитин  

Роман Миронович 
 

Заступник начальника відділу з 
питань бюджету та обласних 

програм 

 
 

 
19. Водвуд  

Світлана Василівна 
 

Консультант відділу з питань 
бюджету та обласних програм 

 
 

 
20. Цимбалюк Юрій 

Володимирович 
 

Начальник відділу з питань 
міжнародних зв'язків, інвестицій та 

проектної діяльності 

 
 

 
21. Гуменяк  

Марія Антонівна 
 

Начальник відділу 
бухгалтерського обліку та 
матеріально-технічного 

забезпечення, головний бухгалтер 

 
 

 

22. Гургула  
Наталія Михайлівна 

 

Заступник начальника 
відділу бухгалтерського обліку та 

матеріально-технічного 
забезпечення 

 
 

 

23. Галіпчак  
Ольга Василівна 

 

Консультант відділу 
бухгалтерського обліку та 
матеріально-технічного 

забезпечення 

 
 

 

24. Соліляк  
Андрій Петрович 

 

Консультант відділу 
бухгалтерського обліку та 
матеріально-технічного 

забезпечення 

 
 

 

25. Стефанович  
Ольга Едуардівна 

 

Консультант відділу 
бухгалтерського обліку та 
матеріально-технічного 

забезпечення 

 
 

 

26. Даниш 
Василь Степанович 

 

Начальник управління об’єктами 
спільної власності територіальних 

громад області  

 

 
Начальник організаційного 
відділу виконавчого 
апарату обласної ради – 
заступник керуючого  
справами обласної ради      Любов Романів 



 
 Додаток 2  

до розпорядження голови обласної ради 
від “___” ____________ 2016 №____ 

 

      _____________________________________________________ 
      (найменування органу, посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу) 

_______________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові особи) 

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:   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;*** 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 20___ рік; 
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних 
осіб – платників податків). 

____ ___________ 20__ р.          __________        
                                                                    (підпис) 

*Заява пишеться особою власноручно. 

 

 
Начальник організаційного 
відділу виконавчого 
апарату обласної ради –  
заступник керуючого  
справами обласної ради      Любов Романів 



 
 Додаток 3  

до розпорядження голови обласної ради 
від “___” ____________ 2016 №____ 

 
                               __________________________________________________________ 

         (найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника органу) 
______________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові особи) 
 

ЗАЯВА* 
про застосування заборони, передбаченої 
Законом України “Про очищення влади” 

Я,___________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що   
заборона,   передбачена частиною _______________  статті 1 Закону, застосовується 
щодо мене.                                           (третьою/четвертою) 

        

__________________________________________________________________________ 
(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону 
України “Про очищення влади”. 

 

____ ____________ 20__ р.        ____________ 
                                                                               (підпис) 

 

*Заява пишеться особою власноручно. 

 

 
Начальник організаційного 
відділу виконавчого 
апарату обласної ради –  
заступник керуючого  
справами обласної ради      Любов Романів 

 
 
 
 
 
 
 
 


