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От: Михаил Подрез <mihamishania@gmail.com>
Кому: Валентина <slivki3 0@ukr.net>
Тема: Fwd: Подання декларації
Дата: 26 января 2021, 10:49:33

Размер: ПК

---------- Forwarded message----------
От: <support@nazk. gov.ua>
Date: пн, 25 янв. 2021 г., 19:12
Subject: Подання декларації
To: <mihamishania@gmail.com>

Вітаємо, ВОЛОШАНОВСЬКА 
ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА!

Ваша декларація успішно подана у Єдиний державний реєстр 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування.

Переглянути подану Вами декларацію Ви можете за 
посиланням:

посилання на декларацію, розміщену на публічному порталі

Посилання стане доступним впродовж 30 хвилин після подання.

У разі виявлення помилок у вже поданій декларації Ви маєте 
право за власною ініціативою подати виправлену декларацію 

упродовж семи днів після дня подання первинної декларації, до 
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якої подається виправлена версія, шляхом створення та подання 
виправленого документа у Реєстрі.

ГО декларації: 9289Ь1а2-92еГ-4сЬ1'-9а9а-724106аЬ1619

Дата та час подання: 25.01.2021 19:12:34

У разі виникнення питань при роботі з системою ви можете ознайомитися з 
розділом поширених запитань або зателефонувати до технічної підтримки за 

номером +38(044)200-06-94
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Україна
МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

Чернігівська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 лютого 2021 року № 116 -«К»

Про проведення перевірки відомостей 
щодо застосування заборон, передбачених 
Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої 
статті 5 Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення 
перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 
влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 року № 563, постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. 
№ 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», постанови 
Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. № 99 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563»:

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 
України «Про очищення влади» стосовно посадової особи місцевого 
самоврядування - адміністратора відділу «Центр надання адміністративних 
послуг» Менської міської ради Волошановської Валентини Миколаївни, 
визначивши 12 лютого 2021 року днем початку проведення перевірки.

2. Ознайомити особисто з даним розпорядженням Волошановську 
Валентину Миколаївну - адміністратора відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Менської міської ради.

3. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на завідувача 
сектору кадрової роботи Менської міської ради Осєдач Р.М.

Секретар міської ради Ю.В. Стальниченко

З розпорядженням ознайомлена: Волошановська В. М.


