
 

 

 
ДЕРЖАВНА  АРХІВНА  СЛУЖБА  УКРАЇНИ  

 НАКАЗ 

09.02.2015 Київ № 30 

Про початок проведення в 
Укрдержархіві перевірки, 
передбаченої Законом України 
«Про очищення влади» 

Відповідно до 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, та Плану проведення перевірок відповідно до 
Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року  
№ 1025-р, 

НАКАЗУЮ:  

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 
«Про очищення влади» керівників структурних підрозділів апарату 
Укрдержархіву та Державного департаменту СФД, визначивши днем початку 
проведення перевірки 10 березня 2015 року. 

2. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 
«Про очищення влади» інших державних службовців апарату Укрдержархіву та 
Державного департаменту СФД, визначивши днем початку проведення 
перевірки 01 червня 2015 року. 

3. Визначити відповідальним за проведення перевірки в апараті 
Укрдержархіву відділ кадрового забезпечення департаменту організації 
архівної роботи. 

4. Визначити відповідальним за проведення перевірки в Державному 
департаменті СФД сектор кадрової роботи. 

5. Департаменту організації архівної роботи (Прись Т. П.) та Державному 
департаменту СФД (Степаненко В. Л.): 

забезпечити ознайомлення керівників структурних підрозділів та 
працівників, у тому числі, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, 



 

щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження 
заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах, 
відпустках для догляду за дитиною та перебувають на листку непрацездатності) 
з цим наказом під особистий підпис; 

протягом трьох днів після одержання заяви забезпечувати розміщення на 
офіційному веб-порталі Укрдержархіву інформації про початок проходження 
перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені 
законом до інформації з обмеженим доступом). 

6. Керівникам структурних підрозділів та працівникам апарату 
Укрдержархіву та Державного департаменту СФД у десятиденний строк з дня 
початку проведення перевірки подати відповідно до відділу кадрового 
забезпечення Укрдержархіву та сектору кадрової роботи Державного 
департаменту СФД власноручно написану заяву про застосування або не 
застосування заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 
Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та 
оприлюднення відомостей за формою згідно з додатком 1 або 2. 

7. Державному департаменту СФД (Степаненко В. Л.): 
організувати проведення перевірки  відповідно до вимог законодавства;  
створити на офіційному веб-сайті Державного департаменту СФД банер 

«Очищення влади»; 
забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті 

Державного департаменту СФД. 

8. Департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку 
документів НАФ (Сельченкова С. В.) забезпечити оприлюднення цього наказу 
на офіційному веб-порталі Укрдержархіву. 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Бондарчука І. В. 

 
 
 

Голова                                                                                               Т. І. Баранова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 1 
до наказу Укрдержархіву 
09.02.2015 р.  №  30 

 
 

Голові Державної архівної служби України  
Барановій Т. І. 
 
 

____________________________________________ 
              (прізвище, ім’я та по батькові особи) 

ЗАЯВА* 
про проведення перевірки, передбаченої Законом  

України «Про очищення влади» 

Я,  ___________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що 
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, 
не застосовуються щодо мене.  

 

Надаю згоду на: 

проходження перевірки; 

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України 
«Про очищення влади». 

 

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання 
фінансового характеру за 20___ рік. 

 

 

____ ____________ 20__ р.                 ____________________ 
                 (підпис) 

 
 
_________ 
* Заява пишеться особою власноручно. 
 



 

Додаток 2 
до наказу Укрдержархіву 

    09.02.2015 р.  №  30 
 

 

Голові Державної архівної служби України  
Барановій Т. І. 
 
 

______________________________________________ 
         (прізвище, ім’я та по батькові особи) 

ЗАЯВА* 
про проведення перевірки, передбаченої Законом  

України «Про очищення влади» 

Я, ___________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що 
заборони, визначені частиною __________________________________ 

 (третьою/четвертою)  

статті 1 Закону, застосовується щодо мене.  
__________________________________________________________________ 
                              (зазначається, яка саме заборона застосовується) 

__________________________________________________________________ 

 

Надаю згоду на: 

проходження перевірки; 

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України 
«Про очищення влади». 

 

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання 
фінансового характеру за 20___ рік. 

 

 

____ ____________ 20__ р.                 ____________________ 
               (підпис) 

 
 
_________ 
* Заява пишеться особою власноручно. 


