
У К Р А Ї Н А
ОСТРОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

Про проведення перевірки, передбаченої 
Законом України «П ро очищення влади»

Відповідно до Закону України «П ро 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 М іністрів України від 16 
жовтня 2014 року №  563, розпорядження Кабінету М іністрів України від 16 
жовтня 2014 року №  1025-р «П ро затвердження плану проведення перевірок 
відповідно до Закону України «П ро очищення влади»,

НАКАЗУЮ :

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 
«Про очищення влади» стосовно заступника начальника управління 
начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти, 
молоді та  спорту Острозької районної державної адміністрації (далі -  
управління) Коломиса Олега Васильовича, визначивши 30 листопада 2015 року
днем початку проведення перевірки. _

2. Визначити юрисконсульта господарської групи управління (Веину 
Ю .М .) відповідальною за проведення перевірки. «

3. Ю рисконсульту господарської групи управління (Вейні Ю .М.) 
забезпечити ознайомлення із цим наказом заступника начальника управління - 
начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління

Коломиса О.В. _ . . .
4. Заступнику начальника управління -  начальнику відділу дошкільної та 

загальної середньої освіти управління Коломису О.В. у десятиденний строк з дня 
початку проведення відповідної перевірки подати юрисконсульту господарської 
групи управління (Вейна Ю .М .) власноручно написану заяву про те, що до нього 
не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частинами третьою або 
четвертою статті 1 Закону України «П ро очищення влади», про згоду на 
проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо нього за



встановленою формою, засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України 
з  даними про прізвище, ім ’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації, 
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб' - 
платників податків, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2014 рік, складеної за формою, що встановлена 
Законом України «П ро засади запобігання і протидії корупції».

5. Ю рисконсульту господарської групи управління (Вейні Ю .М.):
5.1. Забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті 

управління освіти, молоді та спорту Острозької райдержадміністрації у день 
його видання.

5.2. Протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечити 
розміщення на офіційному веб-сайті управління освіти, молоді та спорту 
Острозької райдержадміністрації:

1) інформації про початок проходження перевірки особою;
2) копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом 

віднесені до інформації з обмеженим доступом).
6. Контроль за виконанням цьс іа собою.

Начальник управління освіти, 
молоді та спорту

З наказом ознайомлений

О.А.Харчук

О.В. Коломиє

«


