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ДЦОВИIIЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
новогрАд-волинсъкого рдйону

ЖИТОМИРСЬКОi ОБJIАСТI

|17З6, с. Дiдовичi, вул.Гагарiна,7 , тел.: 6-01-42, 6-07-10

розпоряджЕнI-{rI

,Щiдовицького сiлъського голови

Вiд 29 листопада 201-6 року

IIро початок проведення в
Дiдовицькiй сiльськiй радi
перевiрки, передбаченоi Законом
Украihи ,<flpo очип!ецня влади>

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <<ГIро очищеннrI влади)), Порялку rrроu.о"пrrr"

перевiрки доотовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,передбачених

частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи <Про очищення влади),

затверд}кеного постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 16 жовтня 2014 року

J\b 563 та абзацу шостого Плану проведеншI перевiрок вiдповiдно до Закоrгу

УкраiЪи <Про очищеншI влади), затвердженого розпорядженням Кабiнеry

MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтшI 2014 року JФ 1025-р, керуючись статтею 40

Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядуваншI в УкраiнЬ>

1.Провести в ,Щiдовlдtькiй сiльськiй радi перевiрщу, передбачену Законом
Украiни кГIро очищення влади>) (далi - перевiрка) для головного бу<галтера
Н.С.Заikи, сuецiаlriста-землевпорядника Н.М.Музики визначивши днем iT

початку 29 листопада 20Iб року.

2.У зв'язку iз вiдсугнiстю технiчноi мо)ItJIивостi для оприJIюдненшI

розпорядження про початок проведеншI перевiрки секретарю сiльськоi ради
А.П.Храбан надiслати зазначене ь його прийняття у
паперовiй та електроннiй формi на

районноТ ради.
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3.Секретарю сiлъськоi ради А.П.Храбан ознайомити з цим
особцстий пiдгrис посадових осiб апараry сiльськоi ради -
Н.М.Музиtсу.

4.ГIосадовим особам сiлъсъкоi ради, зазначеним у гryнктi 1 цъiiго
розпорядх{еншI, не пiзнiше нiж на десятий день з дня початку проведення
перевiрки подати до секретаря сiльсъкоi ради:

- власноруIно написаЕу з€uIву про те, що до них застосовуються або

не застосовуютъся заборони, визначенi частиною ц)етъOю або четвертою cTaTTi

1 ЗаконУ Украiни <Про очищеннrI влади>, та про згоду на проходження

перевiрки i оприлюднення вiдомостей щодо них;

- когlii cTopiHoK паспорта громадянина УкраТни з даними про

прiзвище, iм'я, 11о батъковi, видачу паспорта та мiсце реестрацii;

- Коrriю докумеЕт&, Що пiдтверлжуе реестрацiю у Щержавному peccTpi
.,: .р

фiзичних осt0-платникlв IIодаткlв;

- копiю декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання

фiнансового характеру за минулий piK;

5 . Секретарю сiльсъкоi ради Д.П.ХрабаIr забезIIечити проведеннlI пере9iрки

вiдповiдно до Закону Украiни кПро очищеннrI влади) у визначенi чинним

законодавством строки.

6.Контроль за виконанIUIм цього розпоряд}кення заJIишЕtю за собою

Фй Т.В.Мосiйч,к

З розпорялженням ознайомленi:

/
Н.С.Заiка //:'),l-t,эrЬ

-/Н.М.Музика 4tбi7
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Додаток

; до Закону Украrни .

' "Про засадЙ"запоб:-гання
i протидir корупцir"

вiд 1 квiтня 2011 року
N9 з206-VI

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати i зоб9в язання фiнансового характеру

за 20 {,? , piK /

./lцr,rrrrrrg,;^6 иь

2. мiсцепроживання /Ц36 adq6 h?ur"-olral75cs lca-

,8ол*urrrrrrj /-ч о Фр{ае,'

3. Посада:

,(поштовий iндекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

4, Члени сiм'i'декларанта

r.сLа €; tc фП,u," у Q

Реестрацiйний номер облiковоl картки

платника подат,(iв/ сер;я

та номер паспорта громадянина Украiни

нсз
!l"t/.\л 0 м

Роздiл l. Загальнi вiдомостi

Прiзвице, tнiцiали, дата народженF]я
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11о'" ll. Вiдомостi про доходи
А. ОДержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел 
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12,
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Назва краТни

Роэмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у rривнi

iI*ii

ii

ii

В" Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T декларанта

i
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Назва iраТни
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д Nлайно, що перебувае у власностi, в орендiчи на iHtrюrry правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбаннятакоrо найна #о на користування ним

о€аrч' 5ооо

: ойа o;i

24. : Житловiбудинки

i

: Квартири

i

i Садовиi
; будинок

i lнше нерухоме
i-
i маино

i_
i

iI

i:
:ii/ii\\ii:

Мiсцезнаходження об'екга (краТна. адреса)Перелiк об'екгiв
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi

А. Транспортнiзасоби, що перебувають у власностi, в орlцiчи на iншому правi користування
деклараьtта, та витрати декларанта на iX придбання (корисryвання)

35,

36.

37.

38.

з9.

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(о6'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, пот}акнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випусry

Сума вятрт (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

корilсryвання

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнij
(спецiа]льнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби

I
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Б, Т.ранспортнi засоби. що перебувають у власностi, в орендl чи на lншому правl
користування членiв ciM'T декларанта

40, l Автомобiлi легковi

Автол,lобiпi BaHTa>KHi

iспецiапьнi)

. :a

42,

4З. l Псвiтрянi судна

:

,{

44. j lншiзасоби

Марка/lrlодёль

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

__]
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51.

52.

53.

Б"вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностt

9Ii" коштiв на рахункаху банках та iнших
фlнансових установах

i

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

l Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
, капiталу товариства, пiдпрr.r.;";:- '
l орrанiзацiТ

45. i Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
. Фiнансових установах, у т. ч.:
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роздiл vI. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

fl

UO.

UU.

56i
i

57. i

58.

59.

ý{*fi,ý#,;

А. ФiнансоВi зобов'язаНня деклараНта та iншi його витрати (грн)

,Щобровiл ьне страхува н ня

Недержавне 1енсlЙ 
н9 забе_зпечен ня

Утрlм ан ня 
.,з_а_з_наченого 

у розл]лах 
] | |-V май на

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

|ншiне 
зазlаченiч gозлiлах l||-V витрати

ленiв ciM'l лекларанта (грн)

60 Добров]льнестрахування
.

61 Недержавне пенсiйне забезпечення

'-
Bz l VтgиманIя зазIачеlо.|о у роздlлах ]|l-V 

майна

63. , Погашення основноТ суми позики (кредиту)

64, Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

3асвiдчую пра льнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей

J0"

lдl"|0 3
lý{АлOм

zoldp

у тому числ| за кордоном
Перелiк фiнансових зобов'язань

Б. Фiнансовi зобов'язання ч

у тому числl за кордоном
Перелiк фiнансових зобов'язань

trп lMНlрrп,ч


