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ЛОЗIВСЪКА IИICЬKA РАДА
xAPKIBcbKoi оБJIАстI
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
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Про результати спецiальноТ перевiрки,
передбаченоi Законом УкраТни
uПро запобiгання корупцiii> щодо
Корпана Олексiя Петровича

керуючись ст. 40 Закону Укратни ппро мiсцеве самоврядування
в
YKpaTHi>, вiлповiдно до ст.ст. 56-5В Закону УкраТни uПро
запобiгання
КОРУПЦii>> Та ПОРЯДКУ ПРОВеДення спецiал"поi
п.ревiрки .rоЪо"rо осiб, якi
претендують на зайняття посад, якi передбачають зайняття вiдповiдального
або особливо вiдповiдального становища, та посад з пiдвищеним
корупцiйним ризиком, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiнИ вiД 25.оз.2015 ]ф 17|, враховуючи iнформацiю Нацiонального
агентства з питань запобiгання корупцiТ вiд |7.О9.2О18 j\Ъ 4з-0ll41294l18
про

результати спецiальнот перевiрки щодо достовiрностi вiдомостей, зазнаr.,rй*
особою у декларацiт особи, уповноваженоi на виконання
функцiй держави
або мiсцевого самоврядування за 20l1 pik, uрu*оuуъr"
пояснення
Корпана о,п. вiд 27.09.2018 щодо виявлених
розбiжrо.rЁй та iнформацiю
керуючого справами виконавчого KoMiTeTy MicbKoT
ради Кушнiра Ю.В. вiд
04. l 0.201 8, виконавчий KoMiTeT MicbKoi
ради

l.

ВИРIШИВ:
Вважати пояснення, наданi Корпаном

о.п. щодо розбiжностей,
виявленИх за резУльтатамИ спецiальНоi перевiрки
У поданiй ним декларацiТ
особи, уповноваженоi на виконання бункцiИ держави або мiсцевого
самоврядування за минулий pik, обrрунтованими.
2. Рекомендувати Лозiвському MicbKoMy головi Зеленському с.в.

з€tпишити

на посадi заступника Лозiвського мiського голови Корпана олексiя
Петровича.

З. Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника

мlського голови }{идкова О.М.

lVIiський го.ll

с.в.зЕлЕнсъкиЙ

Куrпнiр.

О.М.Жидков

о.с.

н.ю.м

Z

вiдповiдно до абзацу 4 пункту 3 Порядку,
на пiдставi одержаних
вiдповiдей вiддiлоМ , .r"ru"u y.rpu"ni".r"
.r.р.ОнаJIом та служби в органах
мiсцевого самоврядування Micbkoi
ради Оула .riд.ото"лена довiдка про
результати спецiальноi перевiрки щодо корпана о.П. (довiдка
вiд 28.09.20l8

J\ъ 68).

Слiд зазначити, що

Нацiональне агентство з питань запобiгання
корупц1l у своему листi зазначило
що рlшення щодо результатiв розгляду
(врахування) наданих кандидатом на
посаду пояснень та виправлення
розбiжн остей приймаеться органом, на посаду в якому претендус
особа.
Пов торне проведення спецiальноi пере вlрки за
результатами розгляду
пояснень та виправлення розбiжностей органом, на посаду
в якому претендуе
особа, Законом не передбачено, тому це питання винесено
на розгляд
виконавчого KoMiTeTy MicbKoT
ради.

Керуючий справами
виконавчого KoMiTery MicbKoT ради

у4

Мiшуточкiна Н.Ю.

Кушнiр Ю.В.

Iнформацiя
про результати спецiальноi перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраIни
пПро запобiгання корупцiii>, .rроu"д"*rоi
щодо
заступника Лозiвського мiського голови

КОРПАНА ОЛЕКСIЯ ПЕТРОВИЧА

Статтею 56 Закону УкраIни <Про запобiгання
корупцii> передбачено
обов'язкове

проведеннЯ сп"цiuл",rЬТ перевiркИ .rБ.оu"О
осiб, що
претендують на зайняття посад, якi передбачають
зайняття вiдповiдального
або особливо вiдповiдального становища, а також посад
з пiдвищеним

корупцiйним ризиком.
Рiшенням Нацiонального агентства з питань запобiгання
корупцiТ вiд
17,06,2016 J\Ъ 2 ЗаТВеРДЖеНИй Перелiк посад з високим
та пiдвищеним piBHeM
корупцiйниХ ризикiв, дО цього перелiку вiдноситься,
зокреI\dа, посада
заступника мiського голови.
Вiдповiдно до п, 21 Порядку проведення спецiальноI перевiрки
СТОСОВНО ОСiб, ЯКi ПРеТеНДУЮТЬ На Зайняття посад,
якi передбачають зайняття
вiдповiдального або особливого становища, та посад з пiдвищеним
корупцiйним ризиком (лалi - Порядок), затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiнИ вiД 25.0з.2015 J\Ъ |7| спецiальна перевiрка .rо.о"rrЬ
претендентiв на посади в органах мiсцевого самоврядування, призначення
(обрання) чи затвердження на якi здiйснюсться мiсц."оо
радою, проводиться
пiсля ik призначення (обрання) чи затвердження на вiдповlдну посаду.
корпан олексiй Петрович затверджений на посаду заступника
Лозiвського мiського голови рiшенням мiськоi
Ради вiд 31.08.2018 Jф 997.
31,08,2018 Корпан о.П. надав письмову згоду на проведення спецiальноТ
перевiрки.
вiддiлом з питань управлiння персоналом та служби в органах
мiсцевого самоврядування MicbkoT Ради направленi до передбачених
Порядком державних та територiальних органiв (Головне
управлiння
НаЦiОНаЛЬНОi ПОЛiЦii В Харкiвськiй областi,
науки
i освiти
!епартамент
xapkiBcbkoТ обласноi державноi адмiнiстрацiт, Управлiння служби безпеки
укратни у Харкiвськiй областi, Нацiональне агентство з питань запобiгання
корупцii, Управлiння охорони здоров'я XapKiBcbKoi обласноТ
державноi
адмiнiстрацii, ТериторiаJIьне управлiннЯ державноТ судовоi адмiнiстрацiТ
Украiни в Харкiвськiй областi, Харкiвський обласний вiйськовий KoMicapiaT,

Головне територiальне управлiння юстицiТ

НаЦiОНаЛЬНа КОМiСiЯ З цiНних паперiв та
фондового

у Харкiвськiй

облЬстi,

p""ny; вiдповiднi запити
на проведення перевiрки вiдомостей стосовно Корпана о.п.

За результатами вищезазначеноТ перевiрки з 10-ти
установ надiйшли
позитивнl результати. Водночас, Нацiональним агентством з питань
запобiгання корупцiт у декларацiт особи, уповноваженоi на виконання
t.
функцlй держави або мiсцевого самоврядування за ми нулий piK
виявлено незначнi розбiжностi, а саме:
1. В базi даних нАзК вiдсутнi вiдомостi про об'екти HepyxoMocTi
(земельна дiлянка площею З96 м2 та житловий будинок площ.no'Ь4,6
,'r;,
задекларованих Корпаном о.п. i потребують пiдтверджуючих
документiв.

2, Не вiдображений дохiд в cyMi зg,з5 ГРН.,
нарахований виконавчим
-XapKiBcbKoT
KoMiTeToM ЛозiвськоТ MicbKoT
ради
областi у виглядi uuoro...i
орденiв, медалей, знакiв, кубкiв,
o".rnori", грамот та KBiTiB.
3, ВiДомостi, вiдображенi У роздiлi 13 <Фiнансовi зобов,язання))
декларацiТ орган, яки органiзовуе проведення спецiальноi
перевiрки
самостiйно бере поясненн я
суб'.п.u
у
д.пларування щодо наявностi цих
вiдомостей (копiя вихiдного листа FIАзк вiд
17.о9.2018 м 4з-0ll4l2g4l|8
дода€ться; вхiдний вiд 2 1.09,20 1 S).
корпану о.п. було повiдомлено про
розбiжностi, виявленнi Ндзк.
Частиною другою cTaTTi 58 Закону УкраТни кПро запобiгання
корупцiТ>
передбачено, що у разi встановлення за
резулътатами спецiальноТ перевiрки
факту розбiжностей у поданих претендентом на посаду автобiографii таlабо
декларацiт особи, уповноваженоi на виконання
функцiй держави або
мiсцевого самоврядування, за минулий pik, претенденту
на посаду надасться
можливiсть протягом п'яти робочих днiв надати письмове
пояснення за
таким фактом таlабо виправити таку
розбiжнiсть,

27.09.20\8 Корпан
виявлених розбiжностей

о.П. надав

в

пiдтверджуючими документами.

Так,

письмове пояснення з приводу
декларацiТ за 2OI7 piK з вiдпоuiдr"r"

у роздiлi з

<<об'екти HepyxoMocTi> декларацii Корпаном о.п.
земельну дiлянку, заг€чIьною ппощ.a З96- м),
кадастровий J\Ъ 631 1045400:0l:001:0008, що
розташована за адресоtо:
вул, Маяковського, буд. 37, смт. Панютине, м.Лоiова,
XapKiBcbKa обл., якою
BiH володiе на правi спiльноТ власностi. Спiввласником
цiеТ земельноi дiлянки
с його мати Корпан ольга !анилiвна (копiя !ержавного
акту на право
власностi на земельну дiлянку серiя ял Jф 0361зб
додасться),
також, у цьому роздiлi декларацiт Корпан о.п. ,uд.пriuрував
житловий
будинок, розташов аний
адресою вул. Маяковсr*о.о, буд. з7,

заЗначено вiдомостi

.rр

за

смт, Панютине, м.Лозова, XapKiBcbKa обл., /z частиною якого BiH
володiе
вiдповiдно до договору дарування його MaTepi Корпан О.!. (копiя
договору

дарування Yz частини житлового будинку серiя ВАВ Ns 292444 вiд 05.10.20bi
додаеться).
У роздiлi 11 <Щоходи, у тому числi подарунки> Корпаном О.П. було
вiдображенО отриманиЙ (нарахоВаний) протягом 2OI7
дохiд в cyMi
182781,00 ГРН.' який BiH зазначиВ сукупно, вказавшИроку
джерелом доходу

панютинську селищну раду,

не видiливши окремо Поч"."у

грамоту
виконавчого KoMiTeTy Лозiвськоi MicbKoT
Ради XapKiBcbKoi обла.Ъi
cyMi
З9,З5 ГРН, (КОПiТ ДОВiДОК ПаНютинськоi селищноТ
"ъ
та
виконавчого
ради
KoMiTeTy Лозiвськоi MicbKoT Ради XapKiBcbKoT областi про
доходи
Корпана О.П. додаються).
роздiлi 13 <Фiнансовi зобов'язання)) декларацii Корпаном о.п.
зазначено суму коштiв у розмiрi 13501,00 ГРН., сплачених
ним з метою
погашенНя основНоТ сумИ позикИ протягоМ звiтного
року та кошти у cyMi
199в,00 грн. сплачених Bi coTKiB за позикоЮ (довiдкаАт
кБ кПриватбанк))
вiд З0.08.201 8 додаеться).

У

t

Лозiвському Micbкoмy головi
Зеленському С.В.
Засryпника Лозiвського
мiського голови

ЩодО результатiв спецiа_гtьноi перевiрки, передбаченоi

Законом УкраТни
uпро запобiгання корупцii>, проведеноi
стосовно мене Нацiональним
агентством З питанЬ запобiгання кор}пцiТ (лист
вiд 17 верес ня 2О:'8 року
j\9

4з-0Il4|294/|8),

та

виявлених розбiжгrостей

у декларацii особи,
уповноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування
за минулий piK, пояснюю наступне.
У роздiлi З <об'скти HepyxoMocTi>> декларацii мною зазначено
вiдомостi
про земельFIу дiлянку, заг€L,Iьною площеIо з96 М2,
кадастровий
м 6311045400:01:001:000В, що розташована за адресою: вул. Маяковського,
буд, З7, смт. ПанIотине, м.Лозова, XapKiBcbKa обл., якою я володiю
,ru npuui
спiльноi власносТi. СпiввЛасникоМ цiеi земельноi дiлянки € моя мати
Корпан
ольга Щанилiвна (копiя Щержавного акту на право власностi на зем.п""у
дiлянку серiя ЯД J\гч 03бl36 додасться).
Також, у цьому роздiлi декларацiТ я задекларував житловий будинок,
розташований за адресою вул. IVIаяковського, буд. з7, смт. Панютине,
м.Лозова, XapKiBcbкa обл., Y, часТИною якого я володiю вiдповiдно до
договору дарування мосi MaTepi Корпан ольги Щанилiвни (копiя договору
дарування/zчастини житлового будинку серiя вАв Ns292444 вiд 05.10.2002
додасться)
у роздiлi 11 <щоходи, у тому числi подарунки) декларацiт мною було
вiдображено отриманий (нарахований) протягом 2017 року лохiд в cyMi
l82781,00 грн., який я зазначив сукупно, вказавши джерелом доходу
Панютинську селищну раду, не видiливruи окремо Почесну грамоту
виконавчого KoMiTeTy ЛозiвськоТ MicbKoi ради Харкiвськоi областi на суму
З9,З5 грн. (копii довiдок про доходи ПанютинськоТ селищноТ ради та
виконавчого KoMiTeTy ЛозiвськоТ мiськоi ради XapKiBcbKoi областi додаються).
У роздiлi 13 кФiнансовi зобов.'язання)) декларацii мною зазначено суму
коштiв у розмiрi 1З501,00 грн., сплачених мною з метою погашення основноi
суми позики протягом звiтного року та кошти у cyMi 1998,00 грн. сплачених
вiдсоткiв за позикою (довiдка АТ КБ <Приватбанк>> вiд З0.08.2018 додаеться).
27.09.2018 року
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