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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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Коmiя

про майно, доходи,

(прiзвище, iм'я, по батьковi, рiстрацiиний нй$;ЙЙ;Ы;;;ЙЙ;;;;;;;й;;Ы;;;й;;;йй;;r* у,Фй;iЁii,;;r.;;*,
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2. Мiсце проживання:

3. Посада:

;7.4-|a)azr"od

'.ly':Hlh4{,cz)ozz,

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

4. Члени ciM'T деклlаранта:

Реестрацiйний номер облiковоТ картки
платника полаткiЫ серlя

i? нOмер паспорта Фомадянина УкраТни
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А, Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

i до"iд вiд виtсlадацькоТ,tlаук9?:l.i._творчоТ дiяльностi,

i ilБдriпоi практики, iнструкгорськоТ та суддiвськоТ

праlтики iз с_lоз;.у_

винагорода, iншi доходи вlд

/rr52
5.

ь.

,//j {

8.

9.

10

11,

12.

13.

1 авторська
i майнових
:.,....,".,._.-_**__---_--_

14.

15.

16.

17.

cTpaxoBi виплати, cTpaxoBi вiдшкодування, викупнi

"уй"," 
пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за

договором страхування, недержавного пенсiйного

забезпечення та пенсiйного вкладу

дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

i користування) майна

iз
i...."_....."..-........."'"".-.'.."------*---------,Е-Ёl

.,у

€д
,\Ё 9 ,рх,

l

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

i дарунки, призи, виграшi
i*--*-**"--
i допомога по безробiттю
i.-,..-..,..._-......-._-,_-,*--.

1

i алiменти
i'--**_**
i

i спадщина

|,
i___---,_-,

; --\

дохiд вiд провадження пiдприемницькот та незалежнот

п рофесi й н от л!я л ь_19"91!

дохiд вiд вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних

аI4,€ф

'*' J'.

fл, ц

Сума одержаного (нарахованого) доходу

Перелiк доходiв
декларанта членiв ciM'T

э!2lэ
заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi

iвйплаченi) декпаранту вiдповiдно _до умов трудового

iOo цивiльно-правового договору (KpiM вчплаm,
.-., -лл,,,,:-- а Q|



Копiя
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i //ц/ i /ftfэ
Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнi
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В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T декларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземвlи валютl перерахованого у гривнi

týH
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ори

й,t

iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19)
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Фгъня

дч

Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно

д. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
l Та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

23,

24.

25.

26,

27',,

28.

Перелiк об'екriв Мiсцезнаходження об'екrа (краТна, адреса) ЗаЁльна плоца

(кв. м)

Сума витрат (грн) на

придбання

у власнiсть

оренду чи

на iнше право

корисryвання

3емельнiдiлянки

L/r-jpa j'uфл
fi Гаzа.а'Ь ,, fla

/7, Фg,ollrri / r-, r/ }/-U

l/ Czl rrZz,zz<"z И,' /l/z/, Й

Житловiбудинки
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l

i

i СадовиИ (дачний)
i будинок

Гаражi t--

lнше нерухоме
майно

Квартири
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а \**'
fи д.



F
ý

,r
ý

{

Копiяц,

3емельнiдiлянки

30. i Житловiбудинки

31. j Квартири
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КФпiя ^3

Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А. ТРанспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi корисryвання
декларанта, та витрати декларанта на iX придбання (корисryвання)

з5.

Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(о6'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, потркнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

Сума витрат (грн) на

придбання

у власвiсть

оренду чи

на iнше право

корисryвання

Автомобiлi
легковi

36. Автомобiлi
вантажнi
(спецiальнi)

37.

38.

39.

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

ь

lншiзасоби
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Автомобiлi легковi

42. i Воднi засоби
l
I

i
,

43. i Повiтрянiсудна

i---*_--^.....,."..-..._..,,.,,,.,,,.,,,,,

lншiзасоби
i"-- - -,,, .,,,..,,,,,,,,.,,.,ц.:

--i--------__-,,,,,..,.,...,.....,,,,,,,......_.....,,,,,,., !

ноз
Алом

Копrя

Перелiк транспортних засобiв Марка/модель

(об'ем цилiндрiвдвиrуна, куб. см,
потрt<нiсть двиryна, кВт, довжина, см)

; ,-

l'*r" фqцьfu*цоt 7t. l.

]

:]l

,&

Автомобiлi вантажнi
1спецiальнi)
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Кшгяiя

А.ВклаДиУбанках,цiннiпаперитаiншiактИВИ,ЩоперебУваЮтЬУвласностi
деКпараНта,тавИтратИдешараНтанапридбанНятакихактивiв(грн)

придбаних у звiтному роцi

згlдно 3
ори

роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi актив]l

у тому числi за кордоном

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах, L,I:"__ч,::.

вкладених у звiтному роцi

внесених у звГному роцi

Перелiк Усього у тому числi за кордоном

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)

капiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ

l, 1 _ л. fuj.lл,IплКl,
fiJ.{

t

Перелiк Усього

Ноплiнапьна BaoTicTb цiнних паперiв, у т, ч,:

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)

капiталу товариства, пiдприемства,
ппгяцiаяttiт vт Ч'
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Копф

Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

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

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64,

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй flеrшарацiТ вiдомостей

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордонопi

,Qобровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V майна

Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

lншi не зазначенi у роздiлах lll-V витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв сiм'Тдекларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань Усього у тому числi за кордоном

.Qобровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

I,tlу_?"lg:_з**_?":оj:Jр::fl I_::llhJ_"ч"lý
Погашення основноТ суми позики (кредиту)

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

ýпняd {/ ЙИс;kА zo/_{ р

игIнАлогш /
и/ч мф Иу,/hЙ/м{ D./"



10

Квжýж

Примiтка. 1. flекларацiя заповнюеться iподаеться особами, зазначеними у пунrсi ,1 iпiдпункг! "z
ПУНlСГУ 2 ЧаСтини першоТ cTaTTi 4, та особами, зазначеними в абзацi першому частини першоI стапi ,1

3аконУ УкраТни "Про 3асади запобiгання i протидiТ корупцiТ". При цьому особами, зазначеними в аf,заt
ПеРШомУ частини першоТ cTaTTi 11 цього 3акону, вИомостi lлодо витрат (вt<ладiв/внескiв) у декларацlТ н
зазначаються.

2. пQекларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкою синьогrl аб
ЧОРНОгО кольорутаким чином, що забезпечуе вiльне читання внесених вiдомостей.

3. У позицii: 1 у разi, якlцо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по батьковi, сп(:ча-гк
3азначасться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дужках - попередне прiзвище, iм'я, по батьковi. 

*

ЯкЩо декларант через своТ релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийнятгя реестрацiйного номер
облiковоi картки платника податкiв та повiдомив про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мае про ц
вiДмiткУ У паспортi громадянина УкраТни, * у декпарацiТ зазначаються серiя та номер паспс)рт
громадянина УкраТни.

4, У позицiТ 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз зазначенням адреси житла На кiнец
звiтного року.

У разi якщо назва адмiнiстративно-територiальноТ одиницi (адреса житла) зазнала у звiтном1, pot
ЗМiНИ, щО не вiдображено у паспортi громадянина,.УкраТни - декларанта, - зазначаеться також нэзвз f,,энl)l
на дату заповнення декларацiТ. . 

.:

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

6. У позицii 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини першоТ cTaTii 1 3акон
УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ".

7. ВИомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лище у позицiях 37, 38, 42i4З. 
ъ

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

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

10. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 21-22 i полi"у тому числiза кордоном" у позицiяю45-
64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до вiдповiдноТ iноземноТ валюти, }стзновIiенип
Нацiональним банком УкраТни на день проведення фiнансовоi операцiТ. 

i

11, Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше право корисгування",
позицiях 23-2В,35-З9 i поле "усього" у позицiях 46, 4В, 50, 56, 59 i 62 заповнюсться, якщ(
РазОва витрата (вкладiвнесок) по кожнiй iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або перевищуl
В0 тис. гривень.

111. У полях "Усього" та "у тому числi за кордоном" у позицiях 45€4 зазначасться повне найменув;l}.н,

його сiм'i наявнi вiдповiднi вiдносини.
iдприомств, органiзацiй тощо, з якими у декларанта чи членit

уеться пiдписом декларанта тa

tJVl iHicTpiB УкраТни порядку.

Iчilлfuриоr
."JоёгfrУ..'' 8 * Укре

13. Бланки декларацiТ

'l2. locToBipHicTb внесених
зазначенням дати r заповнення.

'ориг



11 Копiя
ii;J":":,,::_-:л:rл::Тi"л::lу,"?.111.:" уо,.}е одержати. iнформаuiю про майно, доходи, видаткr.l та

Ilij]5il;t"ýТ,?Т:L':^'"оJ*:[:::Ji::л::::; :::цd;;Ы;;Ъ;ъil;,,хНН"ff"] "iE.#il#Б'#T;X;iI_;:"JI jtrl","?;.:*:ч:lжi,::1l,л"jl;,ФЦфйЬЁ;;ЁЪ;ffi Ж.""-:i:Жil;Ж'fl"''НТffi ;i
усунен ня обстави н' я Ki перешкоджал и Иому ЬдЪЪжй;"ъб;й' i'o#.

dЩеМаРаЦiЯ iЗ ЗМiНаЛtu, внесеiluма зzilно iз Законамч м 224-VII Bid 14.05.2013, ль 406-VII Bid 04,07.2013, ль61 0-VIII Bid 1 5.07201 5}
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