
УКРАЇНА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
Запорізької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
міського голови

31.12.2015                     № 1386-к
Про внесення змін до графіку, 
який затверджений  розпоряд-
женням міського голови від 
02.06.2015 № 560-к

Відповідно  до  ст.42  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» і
«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, абзацу
сьомого  Плану  проведення  перевірок  відповідно  до  Закону  України  «Про
очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 року № 1025-р: 

1. Внести зміни до графіку  проведення перевірки, передбаченої Законом
України «Про очищення влади» щодо осіб, які обіймають посади, віднесені до
ІV – VІ категорій посад органів місцевого самоврядування, в Мелітопольській
міській раді Запорізької області та її виконавчому комітеті, який затверджений
розпорядженням міського голови від  02.06.2015 № 560-к «Про проведення в
Мелітопольській  міській  раді  Запорізької  області  та  її  виконавчому  комітеті
перевірки,  передбаченої  Законом  України  «Про  очищення  влади»,  а  саме
викласти його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                     С.А. Мінько
Проект розпорядження підготував:
Начальник відділу кадрів

В.В. Коваленко
Погоджено:
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Г.Г. Камлик
Керуючий справами виконкому

О.В. Дубініна
Завідувач сектора правового забезпечення 
роботи виконавчих органів управління
правового забезпечення

Я.О. Солгалова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
31.12.2015 № 1386-к

ГРАФІК
Графік проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про
очищення влади» щодо осіб, які обіймають посади, віднесені до 

ІV – VІ категорій посад органів місцевого самоврядування, в
Мелітопольській міській раді Запорізької області та її 

виконавчому комітеті

№
з/п

Назви посад, відносно фізичних осіб,
які їх займають або претендують на них,

проводиться  перевірка, передбачена
Законом України «Про очищення влади»

Дата
початку

перевірки

Термін
проведення
перевірки *

1 2 3 4

1. Перший  заступник,  заступники  міського
голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів  ради,  керуючий  справами
виконавчого  комітету  Мелітопольської
міської ради Запорізької області

12.06.2015 червень-липень
2015 року

2. Керівники  структурних  підрозділів
виконавчого  комітету  Мелітопольської
міської ради Запорізької області (начальники
відділів, управлінь)

17.07.2015 липень-серпень
2015 року

3. Заступники  керівників  структурних
підрозділів  виконавчого  комітету
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області  (заступник  начальника  відділу,
управління,  адміністратори,  державні
адміністратори та завідувачі секторів)

18.09.2015 вересень-жовтень
2015 року

4. Фахівці  (посадові  особи)  структурних
підрозділів  виконавчого  комітету
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області  (головні,  провідні  та  спеціалісти  І
категорії відділів, управлінь, секторів)

20.11.2015 листопад-грудень
2015 року

5. Керівники, заступники керівників та фахівці
(посадові  особи)  структурних  підрозділів
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області  (управління  житлово-комунального
господарства,  управління  комунальною
власністю,  відділ  охорони  здоров’я,
Мелітопольський  міський  центр  соціальних
служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді,  відділ
капітального будівництва)

01.03.2016 березень-квітень
2016 року

6. Керівники, заступники керівників та фахівці
(посадові  особи)  структурних  підрозділів
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області (служба у справах дітей,  управління
освіти,  управління  молоді  та  спорту, відділ
культури, фінансове управління)

04.05.2016 травень-червень
2016 року



7.

Керівники, заступники керівників та фахівці
(посадові  особи)  структурних  підрозділів
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області  (управління  соціального  захисту
населення)

01.07.2016 липень-грудень
2016 року

* 
Примітка:

крім  у  зазначені  терміни, перевірка,  передбачена  Законом
України «Про очищення влади», проводиться під час підготовки
документів щодо призначення претендентів на вакантні посади. 

Керуючий справами виконкому   О.В.Дубініна

Коваленко В.В.
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