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УKPAiHA
ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСТЬ

MICTO НIЖИН
МIСЬКИЙГОЛОВА

РОЗПОР ЯДЖЕННЯ

м. Нiжитr Ns 131-Квiд 14 квiтня 202tp.

Про початок проведення

у виконавчому KoMiTeTi Нiжинськоi
MicbKoi ради перевiркио передбаченоi
Законом Украiни .,Про очищення
влади>, стосовно Ковальова С.А.

Вiдповiдно до статей 42, 59 Закону Украiни кfфо мiсцеве

самоврядування в YKpaiHi>, Закону Украiни <Про очищенн,I влади),

порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування

.uбЪроr, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону

Украiни uПро очищення влади), затвердх(еного постановою Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 2о14 рок' Jф56З <Щеякi питання реалiзацii

закону Украrъи <про очищення влади) (iз змirrами), Регламенту виконавчого

комiтЁту i{iж""""*оi MicbKoT ради чернiгiвськоi областi yIII скликання,

затвердженого рiшенням Нiжинсъкоi Micbkoi ради Чернiгiвськот областi vпI
скликання вiд 24.|2.2020 р. Nч27-412020:

1. Провести перевiрку, передбачену Заrсоном Украiъи <про очищення

влади), щодо Ковальова Сергiя днатолiйовича, начuшьника сектору

комунiкацiй з громадськiстю (медiацентру) вiлдiлу iнформацiйно-аналiтичноТ

роботи та комунiкацiй з громадськiстю виконавчого KoMiTeTy Нiжинськоi

MicbKoi ради.
2. Встановити дату початку проведеIrня перевiрки, передбаченоi

Законом Украiни <Про очищення влади)), t5 квiтня 202t року.
3, Визначити вiддiл юридично-кадрового забезпечення апарату

виконавчого KoMiTeTy Нiжинсъкоi MicbKoi ради (Лега в,о,) вiдповiдальним

за проведення перевiрки.
роботи комунiкацiй4. Вiддiлу iнформацiйно-аналiтичноi, роботи та комунlкацlи

з громадськiстю виконавчого KoMiTeTy Нiжиl;эькоi мiськоi Ради (Гу* о,о,)
сябезпеqити опоилюднення цього розпорядження на офiцiйному сайтiзабезпечити оприлюднення
Нiжинськоi MicbKoi ради.

цього розпорядження



5. Вiддiлу юридично-кадрового з{lп,ечення апарату виконавчого

KoMiTeTy НiжинськоI Mic"Koi ради (Лега в.о,) змiст даного розпорядження

довести до вiдома Ковалъова С,А,
6. Ковальову С.д. у десятиденний строк з дня початку tIроведення

перевiркинаДаТиДовiддiпУЮриДиЧно.каДроВоГозабезпеченняаПараТУ
виконавчого KoMiTeTy Нiжинськоi мiськоi_ради власноруч написану заяву

про Те, що до нъого ,uarоaо"уються або не з.ас:олсовуються заборони,

визначеНi частинОю третьОю або четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни (Гфо

очищення влади), та згоду на проходження перевiрки та оприлюднення

вiдомостей шй' й 
- 
.u борrоо згiдно з додаткоМ 1 абО 2 ПорядкУ

проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,

передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi t Закону УкраТни <Про

очищення влади)), затвердженого rrо.ru"оЪою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд

16 жовтн я2О1,4ро*у:ЛЪiОЗ, та Змiнами, що вносятъся до Порядку проведення

перевiрки до.rо"iр"о.ri вiдомостей щодо застосування заборон,

передбачених частинами третъою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <Про

очищення влади)), затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25.03.2015 р. Nч167,

7.ВiддiлУЮриДично-каДроВогозабезпеченняаПараТУВиконаВчоГо
KoMiTeTy Нiжинсъкоi MicbKoi Бuо" (Лега в,о,) та вiддiлу iнформацiйно-

аналiтичноТ рЙо, и та комунiкацiй з громадсъкiстю виконавчого KoMiTeTy

Нiжинськоi MicbKoi ради (Гуп о.о.) у триденний строк пiсля надходження

заяви вiд Ковальова с.д. забезпечити розшriщення на офiцiйному сайтi

нiжинськоi Micikoi ради iнформачii про початок проходження перевiрки та

копiю заяви.
8. Контроль за виконанням цього розпоря

мiсъкий голова

я заJIишаю за собою.

Олександр КОДОЛА
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Вiзують:
Начальник сектора з tIитанъ

кадровоi полiтики вiддiлу юридично-
кадрового забезпечення апарату

KoMiTeTy НiжинськоI мiськоi ради

керуючий справами виконавчого
KoMiTeTy Нiжинськоi MicbKoi ради

нач€}JIьник вiддiлу
юридично-кадрового забезпечення

апарату виконавчого KoMiTeTy

Нiжинсъкоi MicbKoT ради

юдмила КУЧЕР

сАлогуБ

В'ячеслав ЛЕГА



.Щодаток 4
до Порядку

(в редакчiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи
вiд25 березня 2015 р. Nч 167)

ПОВIДОМЛЕННrI
про початок проходження перевiрки

вiдповiдно до Закону Украiни (Про очищення влади)

15 квiтня 202l року у виконавчому KoMiTeTi НiжинськоТ мiсъкоi ради
Чернiгiвськоi областi розпочато проведення перевiрки щодо КовальОВа
Сергiя Анатолiйовича, нач€шьника сектору комунiкацiЙ з |ромадськiстЮ
(медiацентру) вiддiлу iнформацiйно-аналiтичноi роботи та комунiкацiЙ З

громадськiстю виконавчого KoMiTeTy Нiжинськоi MicbKoi ради Чернiгiвськоi
областi.

мiсъкий голова Олександр КОДОJIА
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