
УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від __04 лютого__ 2020р №__15-к____ 

селище Верховина 

 

 

Про проведення перевірки  

Мартищук М.Ф. 

відповідно до Закону України  

«Про очищення влади» 

 

 

На виконання Закону України від 16.09.2014 року №1682-VІІ «Про 

очищення влади», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

16.10.2014 року №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про 

очищення влади», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 

року №167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки 

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 

частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 

влади»: 

1. Провести перевірку достовірності відомостей стосовно 

застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 

Закону України «Про очищення влади» щодо радника голови районної ради 

Мартищук Марії Фоківни. 

2. Встановити датою початку проведення перевірки 04 лютого 2020 

року. 

3. Визначити відповідальним за проведення перевірки головного 

спеціаліста з питань кадрової роботи, правового забезпечення, захисту прав 

споживачів та поновлення прав реабілітованих виконавчого апарату районної 

ради Ю.Кікінчука. 

4. Головному спеціалісту з питань кадрової роботи, правового 

забезпечення, захисту прав споживачів та поновлення прав реабілітованих 

виконавчого апарату районної ради Ю.Кікінчуку.: 



- забезпечити отримання від Мартищук М.Ф. заяви про застосування 

чи не застосування до неї заборон визначених частиною третьою або 

четвертою статті Закону та про згоду на проходження перевірки та 

оприлюднення відомостей щодо неї відповідно до вимог Закону України 

«Про очищення влади»; 

- підготувати та подати до головного управління юстиції України в 

Івано-Франківській області повідомлення про початок проходження 

перевірки; 

- після отримання заяви забезпечити підготовку та подання 

необхідних запитів органам, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів 

України, що проводять перевірку; 

- підготувати та подати голові районної ради довідку про результати 

перевірки, передбачену Законом України «Про очищення влади». 

- забезпечити висвітлення на веб-сайті районної ради інформацію про 

початок проходження перевірки, копію заяви та декларації. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого апарату районної ради Р.Ванівського. 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                        Іван Маківничук 

 

 

 

 

 
З розпорядженням ознайомлена:                                                   М.Мартищук 

 

 

 

 

 
Ю.Кікінчук      Погоджено: Р.Ванівський 

 

 


