
{тугу[вськА РАйоннА двР'(АвнА Адм|н|стРАщя

хАРк1всько[ оБлАст]
РозпоРяд)!(в,ння

чуц1ъ у{р Ё/7
!1ро орган!заш!по цроведецня перев|рки
лостов1рност! вйомостей 1додо
застосуваняя заборон, передбатених
частипами третьою 1 нетвертопо
статт| 1 3акопу }кра!пп <<!1ро

очи|ценпя влади>}' у 9угу1вськ!й
райопп!й дерясавп!й адм!п!страп|!

Бйпов]дно до частини нетверто| статт[ 5 3акону }кра!ни <|{ро очищення

влади>>' п1тткту 5 ||орядку проведення перев1рки достов|рност| в|домостей щодо
застосування заборон, передбанених частинами щетьото |тетвертото статт| 1

3акону !кра!ни <||ро очищення влади)' затвердженого постаново|о |{аб|нету

й[н|ср1в }ща!ни в|д 16 жовтня 2014 року )х|о 563 к.(еяк| питаншя реал{зац!|
3акону 9ща!ни <<|1ро онишення влади)' розпорядя(ення голови {арк|всько!
обласно1 дерхавнот адм|н!страд|т в1д 06 листопада 2014 роч !т[о 587 <|1ро

проведення перев1рки достов1рност| в1домостей щодо заотосРання заборон,

передбанених частинами щетьото | четверто|о статт1 1 3акону 9ща!ни <|1ро

очищення влади))' кер)'|очись статтями 6' 39 3акону '1{'кра!ни <|{ро м1сцев1

дер:кавн| адм|н1ораш|}>:
1.8изначити в|дпов|дальним за забезпечення орган|зац|! проведення

перев!рки Аостов|рност[ в1домостей щодо застосування заборон, передбанених
частин:|ми ретьото | четверто|о статт1 1 3акону !кра1ни <|{ро очищення
влади)' у т{уц!вськ1й районн[й дерхазн|й адмй|страц!! в1ддй кадрово{ роботи
аларац чуц!ъсько| рйонно! дер:кавно! адм[н|сщап[|.

2. Б\ддтлу кадрово] роботи апарац 9уц!всько| районно{ дерх(аввот
адм|н|сщап1! (|1рялка 1.Ф.):

2.1.3абезпечити не}хи.]!ьне виконання вимог 3акону 9кра1ни <|[ро

очищення влади)' цостанови 1{аб|нец й|н!сщ|в ){'кра!ни в1д 16 жовтня

2014 роч ):|э 563 к.{еяк1 питштня реал|зат{|{ 3акону !кра1ни <|1ро очищення
влади).

2.2. 3абезпе,хмттт п|дготовку проекц розпорядження голови 1[щу!всько!

рйонно| дер;кавно! адм|н|сщац1! пРо початок проведення перев1рки в апарат!

та окремих ср}кцРних п|дрозд|лах 9уту!'воько| районно! державно!
адм1н|страц|! зг|дно з [!палом проведення перев|рок в!дпов|дно до 3акону
!кра!ни к|!ро очищення влади>' затвердженим розпорядженням 1(аб1нец

й|н1ср|в !ща!ни в|д 16 жовтня 2014 року.}'|э 1025-р.
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2.3.8нести вйпов!дн1 зм1ни до |1олот<ення про в|дд|л каАрово| роботи
апаРату чуц!ъоько! районно! дерт(авнот адм|н!страц1!', затвердхеного

розпорядхенням голови районно| дерх<авно! алм|н|сцад|| в1д 29-03.2013 .}т|д 88.

3. Ёачальникам управл|нь !{уц!всько! рйоннот дер:кавно! адм1н|сщац||;

агРопромислового розвитку - Альо:пин|й €.€., прац| та со:.11ального захисц
населення - ]|исянськотшу 0.€., ф|нансового - Б1рейко 1.й.. в1дд1лу осв1ти

чяу]ъськот рйонно| дерхавно| адм|н|сщад!| - )1яховин-3верев1й €.Ф. вх<ити

ана:лог|чних заход1в щодо оргал1зац|! проведенн'1 перев!рки достов!рвоот|
вйомостей щодо застосРання заборон, перелбаяених частин:!ми щетьото [

нетвертото статт| 1 3акону !кра!ни <<|{ро отищення влади>.

4. Рекомендрати директору 1{уц!вського районного ценщу сош[атьних
служб для с|м'|, д!тей та молод1 Ряб|н1н1й 1.8. вхити ана.глог|чних заход|в щодо
орган|зац1! проведення перев!ртот достов1рвост{ в[домостей щодо застосування
заборон, передбанених частин:!ми щетьото | четверто!о статт1 1 3акону !кра|ни
((про очищення влади).

5. |{ок;тасти функп|| коорлинаш|! роботи щодо забезпечентля виконання у
9щу!вськ|й раионн!и д"р**'|й адм|н|страц|! вимог 3акону }кра!ви к|!ро

очищення влади) та п|дзаконних акт!в, прийнятих на його виконання, на
кер1вника апарату 9уц!всько| районно| державно! адм1н|сщап1{ 1(овтут !.1Ф.

6' (онщо,ть за виконанням розлор'ц1ження залишаю за собого.

пер|ццй заступшпк голови
районпо! дерясавно! адм|п!страц!!


