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укрАiнА
Пiщiвська сiльська рада

Новоград-Волинського району
Житомирськоi областi

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
СIЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

к30> листопада 2016 року N9 З1

**,
Про початок проведення в Пiщiвськiй сiльськiй радi перевiрки,

передбаченоi Законом Украiни <<Про очищечня влади)та визначенIIя
вiдповiдального за проведення перевiрки.

вiдповiдно до Закону Украiъи,,про очищення влади", Порядку проведення
перевiрки
ДОСТОВiРнОстi вiдомостей щодо застосувЕlння заборон передбачених частинами
ТРеТьОю i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни ,,Про очищення влади",затвердженого
ПОСТаНОВОЮ Кабiнету MiHicTpiB вiд 16.10.2014 J\Ъ 563, розпорядження Кабiнету
MiHicTpiB УКРаiни вiд 16.10.2014 Ns 1025-р ,,Про затвердження плану проведення
перевiрок вiдповiдно до Закону Украiни кпро очищення влади)), керуючись частиною
4 cTaTTi 42 Закону УкраiЪи кПро MicueBe самоврядування в УкраiЪi> наказую:

1. Здiйснити в Пiщiвськiй сiльськiй радi зtlходи з очищення влади
(люстрацii) шляхом проведення вiдповiдноi перевiрки щодо:

головного бухгалтера сiльськоi ради З 30.1 1.2016 року;
спецiалiста II-оТ категорii по бухгалтерському облiку з 30.1 |.2|6. року;
головного спецiалiста - бр<галтера З 30.11.2016 року;
спецiа_пiста- землевПорядника сiльськоi ради з 30.1 1 .2016 року.

2. ВизначИти вiдпоВiда.ltьноЮ за проведеннrI достовiрностi вiдомостей, що rrодilються
посадовиМи особамИ ПiщiвськОi сiльськоi ради, а також особами, якi
претендують на зайнятгя вiдповiдних посад, щодо застосування заборон,
передбачених частинz}ми третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украi'ни ,,ПРо очищення
влади"( KpiM вибоРних посаД) секретарЯ сiльськоi ради Бульбанюк Тетяну IBaHiBHy.
З. Секретарю сiльськоiрад" Бульбанюк Тетянi IBaHiBHi забезпечити проведення
перевiрки щодо осiб, якi претендують на зайняття посад у виконавчому KoMiTeTi
сiльськоi ради.
4.ВiдповiДа-тlьнiЙ особi Пiщiвськоi сiльськоi ради з проведення заходiв
очищеннЯ владИ (люстрацii) Бульбанюк Тётянi IBaHiBHi забезпечити оприлюднення
цього розпорядження на офiцiйному веб-сайтi Новоград-Волинськоi районноi ради та



забезпечиТи ознайоМленнЯ головногО бухгzurтера сiльськоi ради Буняк Людмилу
ВолодимИрiвну, спецiалiсТа II категорii'по бухiаlrт.р."*о*уЪблiку Ящук Надiю
Петрiвну, головного спецiалiста - бухга.тrтера Чиже"Ъu*у Катерину МиколаТвну та
спецiа.шiста- землевпорядника II категорii сiльськоi ради Бойко лйдr"rrу
ОЛеКСандрiвну з цим розпорядженняп{.
5. ГоловнОму бlхга-тrтеру Пiщiвськоi сiльськоi ради, Буняк Людмилi
Володимирiвнi, спецiалiсту II категорii по бу<га-тli"р."*оrу облiку ЯщУк Надiт
петрiвнi, головному спецiалiсту - бухгалтеру Чижеъськiй kur.p""i Мйколаiънi,
спецiалiсту- землевпоряднику II категорii сiльськоi ради Бойко Лтодмилi
олександliвнi, якi пiдляга.тоть перевiрцi, у десятиденний строк з дня початку
проведення перевiрки (30.11 .20lб року), подати власнорrI написаЕу заJIву про те, що
до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначенi частиною
третьою або четвертою cTaTTi 1 Закону, про згоду на проходжеЕня перевiрки та
оприлюднення вiдомостей щодо неi за формою на"еденою у додатках l або 2та копii,
засвiдченi пiдписом секретаря ради i скрiпленi печаткою:
- cTopiEoK паспорта громадянина Украihи з даЕими про прiзвище, iм'я та по батьковi,
видачу паспорта та мiсце реестрацii;
- копii декларацiй про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за
минулий piK.
- документ&, Що пiдтверджуе реестрацiю у Щержавному peecTpi фiзичних осiб
платникiв податкiв.
6. Попередити посадових осiб Пiщiвськоi сiльськоi ради, стосовно яких
здiйснюеться перевiрка, що неподання ними заrIви у визначений строк або
повiдомлення про застосуваIIня до них забороr, 

""a"u""Еих 
частиною третьою або

четвертою cTaTTi 1 Закону УкраЪи,,ПРо очищення влади", е пiдставоо до" звiльнення
iз займаноi посади.
7. Вiдповiдальнiй особi ПiщiвськоТ сiльськоi ради з проведення заходiв з
ОЧИЩеННЯ ВЛаДИ ("У.rРuЦt) - БУЛЬбанюк Тетянi IBaHiBHi протягом трьох днiв гriсля
одержання заrIви забезпечити розмiщення на офiцiйному веб-сайтi НоЪоград-
Волинськоi районноi ради iнформацiю про початок проходження тrеревiрки особшли,
копii iх з€UIв та лекларацii (KpiM вiдомостей, що вiднесенi Законо, до i"qiормацii з
обмеженим доступом).
8. Контроль за виконЕlнням даного розпорядження залицIаю за собою.

сiльський П.О.Кравчук

З розпорядженням Буняк Л.В.
Ящук Н.П.
Чижевська К.М.

йко Л.о.
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Додаток
до Закону Украiни

"Про засади запобiгання
i протидii корупцii"

вiд'| квj-тня zatL року
N9 з2 0 6_vI

дЕклАрАцlя

2. Мiсце проживання:

////-

Роздiл l. 3аrальнi вiдомостi

lUg\.
Ls?, ъ / .\v!

1j,ilýГ","J*
_е }'н'а * 1

Реестрацiйний номер облiковоТ картки

платника податкiв/ серiя

та номер ласпорта грома,qянина УкраТни
Прiзвище, iнiцiали, дата народження

--,-__-___n-.1-__-.

4. Члени ciM'T декларанта:

Сryпiнь зв'язку
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв
Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членlв clu-t

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.:

€/1€з

:

] авторська винагорода, iншi доходи вiд реалiзацiТ l

i МаЙнових прав iнтелекгуальноl'власностi 
.

l дивiденди, проценти 
]

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграшi

i ал|МеНтИ

спадщина

дохlд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
з9безпечення та пено|йного вкладу

дохiд вiд провадження пiдприемницькот та незалежнот
професiй ноТ дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних
i ПРаВ

Фо-
Ф

користування) майна SРИ ГlН

-Ф

9.

10,

11.

12.

Ч*"?}#r:ý\;,.}-, 11зсJ,7- ё ",,\:_,.l|rл;л n l,''J ]_1i'
Ч;,;;;_:__ +;,iИ

13.

14.

15,

,3 ??/ lJd Fý
заробiтна плата, iншi виплати та винагоr;;;,-;;;;.;;;
(мплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудовогоабо цивiльно-правового договору iкрiм'ёiпп"i,

."q9"9.f"?:"e_fl g{" ..1111 _о з u ц i я х 7, 8 )

jpj-e-J

дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчоТ дiяльностi,медичноi практики, iнструкгорськоТ та суддiвськоi
1р?gш !,:ll_9pp_

furлсшдЛ
1?#|{ fr,А

п:

ъ-
ъ

ъ
ъ.
ъ
R



20. i iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19)

Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнi

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами сiм'i декларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнi



Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

Перелiк об'екгiв Мiсцезнаходження об'еrга (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

Сума зитва7 i.aii на

придбання

у власнiсгь

соенду чи

на iн|.ýe право

{еЕистj.вання

3емел ьн i дiлянки iы,Иrfu.п:rуzев".f-/-r

А. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування НиIll

Житловi будинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

lнше нерухоме
майно

\?_

ъ-

7*.s."rr#-a-

фи,.fu,,л*к" ТИ,4

ъ

ъьъ*
ъъЁ
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Коmiя
Б. Майно, що перебувао у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

29

Житловi будинки

31 Квартири

32. Садовий (дачний)
будинок

,i

33.

член iB ciM'T декларанта

Перелiк об'екгiв Мiсцезнаходження об'екга (краIна, адреса) Загальна площа (кв. м)

i

; 3емельнi дiлянки
;

i

>! /r'alrr'/la,€/.{,4rre,*f __"--_________-"""_,*.

(й"лаrМZ*

fu. 4,fu*Гоr"u"

,J

ý

1?

30.

з4.

.%n;ro ,%--a-za-lo*
оЯ.-й-4.4r,rо-оZ^,ry)Jо Б"q
--%eЯr"zzfu-;

Гаражi

|нше нерухоме
майно



Койiя

А. Транспортнiзасоби, що перебувають у власностi, в орендiчи на iншому правi корисryвання
декларанта, та витрати декларанта на'tx придбання (користування)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби

ъ

Перелiк

транспортних засобiв

Марка,/модель

(об'€м цилiндрiв двиryна, куб. см, потуrкнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

Рiк випуску

Сума витрат (грri} на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iHUJe право

користува}tня

\Ё.

ч-,

' -

ъ
ъ

6
ч
ýЕ

ъъ.ъ
ъg.

Е
Е
ъ

е

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

Автомобiлi
легковi

Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)



-ii;.;Копiя

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта

Марка/модель
ПеРеЛiКТРаНСПОРТНИХЗаСОбiВl tоб,емцилiндрiвдвиryна,куб.см, | Вiквипуску

поryжнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

:+

Автомобiлi легковi

41

42,

lншiзасоби : ДY-sz.l a,Z tQry-=?1./ j

;ii
i_ii|pZ2,{/,rffu.,,,,,,,ф|.,/аr,4v.i
i 

_--- -----аa-------..{- / i i

' Уjп.rzз . i

fuм,Мr*,
I|4

1
ý

1
F,s

ý
{

я
я

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)



',;КФш[я

роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи

д. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностl

декларанта, та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

45.

46,]

47.

48.

49.

i

i Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, п iдприемства,

\*

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власноgгi
членiв ciM'i декларанта (грн)

ч',

у тому числi за хордоном

у тому числi за кордоном

!

i Розмlр BHecKiB до статутного (складеного)

i капiталу товариства, пiдприемства,

,J

фЬп*о fr4 4,

Перелiк Усього

внесених у звiтному роцi

ъ
ъ

ъ

Перелiк Усьоrо

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

з
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60,

6,1.

62.

63.

64.

i

i Недержавне пенсiйне забезпечення

i Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

i Погашення суми процентiв за позикою
i (кредитом)
i\l

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй Декларацiт вiдомостей

zo /€l

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А. Фiнансовiзобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

Недержавне пенсiйне забезпечення

flобровiльне страхування d{:6

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту) 
:

Погашення суми процентiв за позикою i
;

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати i

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'T декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань

bY,larП*,,b Fи. d

g
l

J

tslg
,

f:f,
J
l,

,

]

Ycbol,o

fl обровiл ьне страхуван ня -j-()
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КФmiя

Примiтка, 1, !екларацiя заповнЮеть_ся iподаетьсЯ особами, зазначеними у пункгi 1 iпiдпункгiпункгУ 2 частини-першоТ статгi 4, та особа*r, arЪп"r"ними в_абзацi першому частинИ першоТ стапi3аКОНУ УКРаТНИ "ПРО засад, ."поЪгlrу i ппотЙлп: кЙцiг, при цьому особами, зазначеними в аб]з,,першомУ частинИ першоТ статгi .t,t 
цьогО Закону,ЪiДЬй6"ri щодо витраi (вr<лlадiв/Внескiв) У ДеКЛаРаЦ,Iзазначаються.

2, пщекларант. заповнюе дешrарацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкою синьог() а1чорного кольору таким чином, що забеэпечуе вiльнЬ'ч"r"*r" внесених вiдомостей.
З, У позицiТ 1 у разi, якщо деклар_антоY у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по батьковi, сп(,чатЗа3НаЧаеТЬСЯ НОВе ПРiЗВИЩе, iМ'Я, ПО баТЬКОВi, ; у дЙ;'* I поп"р"д"е пЬiз"ище, iм,я, по oar"*o"i,' 

tЯкщо декларант череЗ своТ релiгiЙнi,переконання вiдмови.вся вiд прийнятгя реестрацiйного HoMetrоолlковоТ карткИ платника податкiВ та ловiдомИ" ;Б; ;" ;цповiдний Брi5r'до"од;" i зборiв i мае про L

illil'JfilrhJi,?r,"ffi 'РО'"Д""'i У*рrТrr, - у ;;Й;fjцiт .".r"ч"Ьrr"JЪерi" ,i--;or"p'b"nnp,

4, У позицil' 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначенням адреси житла на kiHe!звiтного року.

У разi якщо назва адмiнiстраТивно-теритОрiальноТ одиницi (адреса житла) зазнала у звiтном1, pot
i}'ii;r-i"Х:#i:lЪЪ""[ff;,"Ё,' громадянина укратни _!u-"p."Ta, _ зазначаоться також назва г.ан)l

5, У позицiт 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку претендуе декларант

v*рат.,6и ilfi'*Тl^r'ffi#Уffi] 
"Ъ?}ff'J.fiffi;J,o'" 

ДО абЗацУ десятого частини першоi cTaTii 1 закон,

7, ВiДОМОСТi ПРО ДОВЖИНУ ТРаНспортного засобу зазначаються лище у позицiях з7, з8, 42 i 4з.
8, У разi вiдсрностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полiставиться прочерк.

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.
'l0' У ПОЛi "ПеОеРаХОВаНОГО 

У ГРИВНi" У позицiях 21-22i полi "у тому числiза кордоном,,у позицiяк45*64 зазначаЮ""" 
"iдо'.остi за офiцЙ*Й' курсоМ гривнi до вiдпоЬiД"оi irо.uй"оТ валюти, }СТЭНОВIrеНИМнацiональним банком Укратйнаiйо проr"дення фiнансовоi операцiт.

1,1, Поле "сУм1 витрат (грн) на придбання у власнiсть/ор:lнлу 
1ч 1а iнще право користування'' у

позицiях 2З-28' З5-39 iполе "У"оо'о'iУ позицiях 
._+о, цЬ, so, sЪ, ЬЪ ioz заповнюеться, якщоРаЗОВа ВИТРаТа (ВКЛаД/ВНеСОКi ПО *О*riИ iз зазначених позицiй у'."i;йу iЬiiдорi"rюе або перевищуе80 тис. гривень.

'/r';}-'bTj"J}fi;:"J.:"#I"H"#"'iуfjx:::y:ilT,y || ,!5_6азазначаеться повне найменув;lt,ня9:у':;. ]:r:х фiнансови, y"r"nJ., ;;;dЫ
його ciM'T наявнi вiдповiднi Ьiдпо.Йrr.

12. flocToBipHicTb внесених
зазначенням дати iJ заповнення.

0иемств, органiзацiй тощо, з якими у декларанта чи членiв

засвiдчуотьсх пiдписом деклараfiта та
д&.
.5l
J., ". "l;

13. Бланки декларацiТ гом MiHicTpiB Украiни порядку.
</и. J t?чфь[аL4L4ц К-
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14, У РаЗi якщо суб'екг декларування не може одержати iнформацiю про ЙИЪlоходи, видаткl1 ,га

'. зобов'яЗання фiнансового харакгеру члена ciM'T, якого мобiлiзовЬно 
'фпЬвiдно 

до указу Преiид()нта
укратни, декларацiя за 2014 pik заповнюеться без урахування iнформацiт, невiдомот суб'екгу декларувэння.
У такомУ разi суб'екГ декларуваНня разоМ iз деклараЦiею подае пояснювальну записку довiльноТ фЬрrии, в
якiй зазнаЧао, якi саме по3ицiТ декларацiТ не заповненi, та пояснюб причини Тх незаповнення.' Суб'екг
декларування зобов'язаний подати уточнену дешrарацiю за 2014 pik не пiзнiше 30 робочих днiв з моменту
усунення обставин, якi перешкоджали йому одержати необхiднi данi.

{Щемарацiя iз з,иiнамu, внесенuма зziDно iз Законамu М 224-VII вid 14.05.2013, Jts 406-VII ait 04.07.2013, Jtз
61 0-VIII aid l 5.07.201 5J
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