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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 Украrни

"Про засади запобiгання
i протидii корупцir"

вiд -7 квiтня 20tt року
N9 з2 0 6_VI

дЕклАрАцlя
про майно, доходи, витрати iзобов'язання фiнансового характеру

за 20 /{,.piK

tпрiзrБ]*БББ;;й;Ё;ййй;ы"р;d-"-iБ;;;;;й;ййый;;а номер паспорта rромадянина Украiни - ДеКЛаРаНТа)

2. Мiсце проживання:

,,.ёrrrоdёёdа Д*
,, 

",

(поштовий,rд"*",ЪЪ#iо, йы";;;;;йй ;йЁ;r;;ц;ББlЫrй;ir, Kopny"y, квартири демаракта)

4. Члени ciM'i декларанта:

i

l
-..,,_-_***-^----' --"----"',I

Роздiл l. Загальнi вiдомостi

Ступiнь зв'язку Прiзвище, iнiцiали, дата народження

Реестрацiйний номер облiковоТ картки

платника податкiв/ серiя

та номер паспорта громадянина Украiни

iл
,.2а-ьа,6з_,11

i

i rltzl
ф*: .,/_l, i
|AtJrrzl4L /Г.,tl,"^,а

dtr-жt}

l "{ГТ альйz*r, П.4,-...<1,gl]v,\
-"'J ,: r; ]':",



роздiл ll. Вiдомос,i цо jo*:Fn

А. ОдержаНi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaiHi

3агал ьна су м а су куп но го доходу, з i_1_1i "у"l_: ]_ :

пракгики iз сlо_рlу

чпе*+ъ сдт

75эа 0
lttJ+"8

€5, j/.j а ta}

авторська винагорода, iншi 
. 
доI:лlл_:iд

iЪИ-Б"* прав iнтелеýуаlрн9i 1lacy9cJ1

реалiзацiI

13.

{

1oi

15.

дивiденди, проценти

матерiальна допомога

дарунки, призи, виграttli

прав

"rоa*о"' 
виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi

lviТ;;' *" 
"i 

й* i 
" " 

n i]i;, у:":ull"#,*",ffi iiHI, "

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративНих

D.t.

дохiд вiд вiдчуження |у::у:.:::j:"ry:y::1y*1

ф,МСй,ruоr.

.upoOirr" плата, iншi виплатита винагороди, Hapaxoвaнl

(виплаченi) o"-upur-Ly вЙповiдно_flо y*o" трудового

У#"'';;;ii..'йБ-прЬ"о"Ь.о- доiо"ору GpiM вчплаm,

:.Y-Yj j:" j..::,:;;:-,_",a*",-,-""-,-,,"-"

дохiд вiд викладацькоi, науковоi i творчоi дiяльностt,

медичноi пр"*,"*"]^"i;j|!'уЙпськоi та суддiвськоi

6.

16.

17.

допомога по безробiттю



:::г;;.r_квýл
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украlни декларантом

Назва краjни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованоlо у rривнi

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

&lI ,,.;"u,ryo 9Rъ;;;аl

,,,rаЙq,цr Я4

-* f
ýf

iншiвиди доходiв (не зазначенiу позчцiях 6-19)

Назва краiни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi

т*frъ'иlid
(?
о;t
д



Перелiк об'еrгiв Мiсцезнаходження об'екга (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

Сума в}rФат (Фн) на

придбання

у власнiсть

орнду чи

на iнше право

користування

3емельнiдiлянки

r. €.'clti/ //aj 9

Ы- fu.r'о.rу-а') /^*с

Житловi будинки

l,

;;/-;,,;:,;-;;

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

Гаражi

ii1i
;lii

lнше нерухоме
маЙно

Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно

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

фаъйr<мъ й l

4
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Копiя
Б, Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування

членiв сiм'Тдешаранта

32,

з3.

3емельнiдiлянки 
;

r, 9Z ь' ;,s-'Ё
Житловiбудинки

Квартири

Садовий (дачний)
будинок

i;

lнше нерухоме
майно

/ц. {бr fo,-лr.,t

Перелiк об'екriв Мiсцезнаходження об'еrга (Kpaiнa, адреса) 3агальна площа (кв, м)

(. /r'.'ta7,'{ 43 ааа

"Й ф.z_.,:zz.tz,e:277z.5 ;{ -н

nz-"l/.?an
aZ,?2 - v2,-a.2z.<1:4la<a- ,{.4

74

-ffiя
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ъ
анспортнi засоG

i, в орендiчи на iH
t iV ппrlпf,-,,llл l..-,

|И

шому правi користування
ристування) .

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель
(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, потиfiiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

ъ

tKUl

PiK випуску

Сума витрат (фн) на

l

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

;
!
l
l
I

35. i Автомобiлi
| легковi

..a
i i'-'-

36. i Автомобiлi i

i ,антажнi 
- 

t---
j (спечiальнi) 

ii i,*-

l

I

Повiтрянiсудна

l

39, j lншiзасоби
I

__."__--_-__--,,,...i

;.ffi
л: _q,

*- tl

ъ
lfign h.yr|,, i

{.aL
-l

*ч, t,-?o

+i|H * rrЧ1
ч^,{FаТtt6*_*,}:iI_ral!4a"__4J\,,,а:-.;з#

38,

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

Марка/модель

(об'ем цилirцрiв двиryна, куб. см,

поryжнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

|и _ s//.?./ _ /rad r_7r/. c.,,t

PiK випуску

ыр?

40. Автомобiлi легковi

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

42. Воднi засоби

fi}. Повiтрянiсудна

ц. lншiзасоби

€,NJ -

41.

ёха// J|aa r'f&

фl.воГмrrrе П.

t

,|

*

€ý,g
"t.

3,
:sJ

_э

ý

Перелiк транспортних засобiв

яt:;й-,%Ж}лп;"1..

,ц.

'\i-*i F' а +*.ф.:!:,;;



Копiя

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

А, Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi

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

Б, Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах

Розмiр BHecKiB до статrгного (складеного)
l капiталу товариства, пiдприомства,
i органlзац|l

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

,/zfr ft,a с
?7l,HdL,z,. {arclc

"' / ,j0

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т, ч.:

придбаних у звiтному роцi

Розмiр BHecKiB до статrгного (складеного)
капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ, у т. ч.:

внесених у звiтному роцi

у тому числi за кордсьсьi

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

:

, "-, ,-l" ,/ 0

Е

Перелiк Усьогс
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ffiопiя

у тому числi за кордоном

,il/lru -
aLO

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

бJ9г

/D 4Z

Б. Фiнансовi зобов'язання *членiв ciM'i деклаоанта (грн)

А. Фiнансовi зобов'язання дешаранта та iншi його витрати (грн)

и.

55,

56.

57.

58.

60.

61.

62.

63.

64.

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ffешrарацii вiдомостей

fuзD
J'a ,, Г./grz-t

а

2а /6 
р.

t

роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

Перелiк фiнансових зобов'язань

flобровiльне страхування

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

|ншiне зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

lнй ,2fa*pta "
з2у,

ffiвч*fuцоr

*
-J

s
€J.

J
* *1

#-
f
}

ý
:{

.ý

fз,
'J

*i

. ,:t:i

:
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Копiя,

Примiтка. 1. flекларацiя заповнЮеться i подаетьсЯ особами, за3наченими у пунrоi 1 i пiдпунtоi "l

пункгу 2 частини першоi статгi 4, та особами, зазначеними В абзацi першому частини першоi стапi '

ЗаконУ УкраТни "Про засади запобiган",l .J.jrйдiТ корупцiТ". При цьому'особами, зазначеними в ае]за

першомУ частинИ першоТ cTaTTi 11 цьогО ЗrЬ"у, ЬiдойЬсri щодЪ "итраi 
(вrсrадiв/внескiв) у декларацli l

зазначаються.

2. ffекларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього а(

чорного кольоруr"*rй """Бr, Й забезпечуе вiльне-читання внесених вiдомостей,

3.УпозиЦiТlУразi,якЩодекларантоМУзвiтномУроцiзмiненопрiзвище,iм'я,побатьковi,сп('чаТ
зазначаоться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, Ь у дужках - попередне прiзвище, iм'я, пО батьковi,

якщо декларант через свот релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийнятгя реестрацiйного номе

облiковоТ картки nn"rrr*i податкiв ,u пЬЬiдоЙив про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мае про

вiдмiтку у паспортi iБой"дrr"". Укратни, - У декларац1 зазначаються серiя та номер паспор

громадянина УкраТни.

4. У позицiт 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначенням адреси житла на kiHe

звiтного року.

У разi якщо назва адмiнiстраТивно-теритОрiальноi одиницi (адреса житла) зазнала у звiтному pr

змiни, шо не вiдооражБй У nacnoiTi громадянинаукраiни - декларанта, - зазначаеться також назва 
"-air,

на дату заповнення декларацIl. , 
.,

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

6. У позицiт 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини першоj cTaTii 'l 3акс

УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ",

7. BiдoMocTi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях 37, зв, 42i 43,

8. У разi вiдсрностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк, :

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi,

.l0. У полi ''перерахоВаногО у григiнi" у позицiяХ 21-22 i полi "У тому числi за кордоном" у по3ицiяЁi

64 зазначаЮrо", ,ИойЬстi за офiцiИ*"М курсоМ гривнi до вiдповiДноТ iноземноТ валюти, yc'a'oB,ieF

нацiональним банком Укратни на день проведення фiнансовот операцiт, 
i

,l1. Поле "сума витраТ (грн) на придбання у власнiсть/оренду 11 чiнше право корисгування

позицiях 23-2в,35-39 i поле "усього" у позицiях 46,48, 50, 56, 59 i 62 заповнюеться, яl

разова витрата (вклад/внесокf по кожнiй iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або перевиl

В0 тис. гривень.

111. У полях "Усього" та "у тому числi за

банкiв, iнших фiнанGових установ, товариств, п

його ciM'[ наявнi вiдповiднi вiдносини.

12. Достовiрнiсть внесених
зазначенням дати il заповнення.

45-64 зазначаоться повне найменувil
тощо, з якими у декларанта чи чл(

пiдписом декларан1 е

trl,I"
13. Бланки декларацiТ ви MiHicTpiB УкраТни порядку
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"**?_:I9..r ДеКЛаРУВаННя 
|u уо..те одчр*"r:,1т_tормгliр про. майно, доходи, видаткt'ЗОбОВ'ЯЗаНН" бiНаНСОВ^ОfО.Характеру 

"nur" ciM,T, якЬrБ'Йбiпi.о""но ъiдповiдно до указу президt:нУКРаiНИ' ДеКЛаРаЦiЯ За 2О14 Pii' i"n,i"',ol}:"_9u. ур""уr"r"" lнбормЪцiт,Б.йЫ", суб,екгу декларувэirFУ такому разi счб'екг

;:,пi:Э:iх : :l! ЬЩЧ:Уffi Т: Д.,Н,r ff l*ТЖ';s н::ж :*1ll ii:, :у л".l",,оi ф р чr,:; д е Кл а рУВа Н н я з об о в' я з 
" " 

й й 
-п 

од*"Т,- ;.#ii, й ffi :l iJ #9j ?"r;i? хlНfr:ъ r rýхххff :т ;:ila 
jусунення обставин, якi перешкоджаliи Иому одержати необхИнi данi.

uro-nT'# ,ч;L;r:;iнаlпа, 
внесенuма зzilно Ь fuаконшru ль 224-VII вid I4.05.20tз, ]ь 406VII Bid 04.07.201з,,

ё_

т

::.4

:ii:l:з

ffiПyrmrr-. Иl

.;{

,]',_

хЕ\ (

.1'n\
ка


