
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
«СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,  
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ» 

(СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ) 

 
Н А К А З 

 
16 жовтня 2015 року м. Суми № 19-ОД 
 
Про проведення перевірки 
відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених 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 р. № 563, плану проведення перевірок відповідно до Закону 
України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести перевірку відповідно до вимог Закону України «Про 
очищення влади» (далі – перевірка) начальника навчально-організаційного 
відділу центру Іваненка В.Ю., начальника навчально-методичного відділу 
центру Гученко О.В., визначивши 19 жовтня 2015 року днем початку 
проведення перевірки. 

2. Призначити відповідальною за проведення перевірки заступника 
директора центру Чечіль О.С. 

3. Посадовим особам Сумського центру післядипломної освіти, 
зазначеним у пункті 1 цього наказу, не пізніше ніж на десятий день з дня 
початку проведення перевірки, подати заступнику директора центру 
власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом 
України «Про очищення влади» згідно з додатками 1 або 2 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 р. № 563, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий рік та копію паспорта громадянина України.  
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4. Заступнику директора центру, навчально-організаційному відділу 

центру забезпечити оприлюднення інформацій про початок і результати 
проведення перевірок, копії заяв і декларацій посадових осіб, стосовно яких 
проводиться перевірка на веб-сайті Сумського центру післядипломної освіти. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 
 

Директор Сумського центру 
післядипломної освіти 

 
С.М. Варуха 
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