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чугу|вськА РАйоннА .щРжАвнА Адм!н|стРАц1я
хАРк|всько[ оБлАст1
РозпоРяд)квння

чугу!ъ ]\ъ /"<

про початок проведення у 9уц!'вськ|й
райопп|й дерэкавн!й адм!н!страц!1
перев|рки, передбанепо! 3аконом
9кра!'ни <<|!ро отищення в.'|адц>

8!дпов|дно до закону !кра!ни <|[ро очищення влади>, |1орядку
проведення перев!рки лостов|рност! в!домостей щодо застосування заборон.

передбавених частинами ретьото | четверто!о статг| 1 3акону 9кра!ни к|1ро

очищення влади)), затверд)кеного постаново1о (аб1нету 1!1|н!сщ1в }кра!ни в|д

16 ховтня 2014 року !х[э 563' 11лану проведення перев1рок в!дпов|дно до 3акону
}кра!ни <|{ро очищення влади)' за1верд'{еного розпоряд)кенням 1{аб!нету

й1н|сщ|в 9кра!ни в|д 16 ховтня 2014 року }хго 1025-р, кер}'к)чись статтями 2. 6,

25, 39 3акону 9кра|ни <[1ро м|сцев| державн1 адм|н|сщац|!>:
1. 3д|йснити заходи у 9уц|вськ!й районн!й лержазн1й адм|н|сщац1{ з

очишення влади (л!острац|т) 1]1ляхом проведення в!лпов!дно! перев!рки шоло:
заступника голови, кер|вника алаРац' засцпника кер[вника апарац.

начальника орган1зап1йного в|дд1лу, кер1вник!в |н:пих струкц?них п|дрозл1л|в

апарац районно! лерхсавно! адм|н1сщац||, визначив1ци днем початч/
проведення перев|рки 16 березня 2015 року;

кер|вник|в, заступник|в кер|вник1в стр}кц?них п1дрозлй|в, головних
спец!ат|ст1в та спец[а;т1ст|в ! категор[! :тпарату та окремих структшних
п1дрозд[л!в рйонцот дерх{авнот адм|н1сщал|! - зг|лно з пл21ном, що додаеться.

2. |{ер1вникам 1ттравл1ння агропромислового розвитку, управл1ння прац|

та соц1а'тьного з:1хисту населення, ф!нансового 1тлравл|ння, в!дд1,ц осв|ти

рйонно] державно! адм1н|сщап1! з 01 нервня 2015 року по 30 щулня 2016 року
у п[дпорялкованих сщукцрних п1дрозд|лах провести перев1рку з очищення
влади (лтосщац||) в|дповйно до 3акону 9кра!ни <<!1ро онишення влади>>.

3. Рекомендувати директору 9цу!вського районного ценщу соц[альних
слулсб лття с!м'!, д|тей та молод| Ряб|н1н|й 1.Б., сйьським, селищним голова}{

району в)кити аналог|чних заход1в шоло проведення з 01 нервня 2015 року по
30 грудня 2016 року перев|рки з очищення влади (лтосщац1]) в|длов1дно до
3акону }ща!ни <про очищення влади).

4. Ёанальнику в!дд!щ масових комун|каш|й апарац районнот державнот
адм1н|сщац|! Фтчена:лко й.А. забезпечити доведення цього розпоряд)кення до
в|дома прац|вниЁв районно| державнот адм|н|сщац|!', чуц]ъського районного
центру сот{|альних служб лля с1м'!', д!тей та молод|, с|льських, селищних гол|в

п]ляхом оприлк)днення його на оф|ц|йному веб_сайт| районнот дерт<авно|

алм!н!сщаш|1 в розл!л1 <,г1гостраш!я>.
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5. |{ер1вникам сщуктурних п|дрозл1л1в рйоннот дер)кавнот адм!н|сщап||
забезпечити ознайомлення прац|вник|в п|дрозд1л|в, у тому нисл| прап[вник!в.

як| в|дсутн| на робот| (знаходяться у в1дрядженн!, щор1яних основних 1

додаткових в!дтустках, в1дпустках без зберехсення зароб|тно| плати' навчальних
в|дпустках' в!дпустках по ваг|тносй та пологах' в|дпустках для догля]1у за

дитинок) та тимчасово непрацездатн|) з цим розпорядх(енням.
6. |]осадовим особадд, щодо яких зд|йснтоеться перев1рка, у десятиденний

сщок з дня початч проведення перев|рки подати до в|дд|лу кадрово! роботи
апарац районно! державно| адм|н|страп|| власноручно написану зб1ву про те'

що до них не застосов}тоться або застосов)'1оться заборони, визнавен! частиното

ретьото або четверто|о статт1 1 3акону }кра!ни <[{ро очищенн'1 влади)' про
згоду на проходження перев|рки та опри.,{тоднення в!домостей щодо них за
встановлено|о з€конодавством 9кра!ни формото.

7. Ёа.лальнику в1дд|;у кадрово| роботи апарату рйонво| державно!
адм|н|сщац|| [{рялш1 1.Ф. протягом рьох дн!в п!сля одерхсання заяви

забезпетувати розм|щення на оф|ц|йному ве6-сайт| районно| дер'(аввот
адм[н1сщац|! |нформац1! про початок проходження лерев!рки особо1о, коп1й !1'

заяви та лекларац1! про майно, доходи' витрати | зобов'язання ф1нансового
хар!]ктеру за минулий р|к (кр|м в[домостей, що в|днесен[ законодавством до
|нформац|{ з обмет<еним доступом).

8. (онщоль за виконанням розп

пер|ций заступншк голови
районно! дер;кавно1 адм!я!страц|т |о.к. вАР)!(ш|нов

ення залигпало за собото.



,[одаток

до розпорядт(ення голови

район но| лертсавно{ алм!н|страш: :

м|/а/ц '/-/22!ц" ]{р {б

плАн

засцпник1в кер1внпк!в окрем|!х структурццх пйрозд|л!в' головних
спец|ал1ст!в та сцец!ал|ст!в ! категор!1 апарату та окремих структурних

ата початч
|роведен[!я
перев!рки 1

проведенпя перев!рки з онпшепня владш (лпострацф кер!вник|в,

01 нервня 2015 роц

15 тервтля 2015 роч

|(ер1вники та засц|1ники кер1вцик|в управл1нь
афопромислово|о розвитц. праш! та соц!ально:о
1ахлст) населення. ф1нансово:о управл!ння. в1ллйу
осв!]и районно'' дер)кавнот алм!н!с:раш!|. _-тиректор

95 ц{вського районно|о шентру сош|альних сщжб л.лш

с|м'1, д1тей та молод!

29 первгтя 2015 роч

21 лппня2075 роч

з.

3аступник кер!внпка апарац! ,/ "/
',''',"',* 'р',,!зап!йного 

вйл!лу 2г"/ -
апарату районно! дер;кавно| адм!н!страц!}' ' н.п. !||тРиФАновА

]\ъ
з!п

€цец[ат|сти орган|заш[йного' заг&']ьного в'дд1д1в,

в!дл|л!в кащ;ово! роботи та ф|нансово-господарського
за6езпетенття апарац районно] державнот адм!н|сщац!|

€пец|ал|сти в[дд!л1в масовтд< комун1кац|й та ведення

державног0 рессщ5 виборш!в. сектор!в ко}!що.,т}о.

[нформаш1йно-томп'тотсрного забезпечевня, оборонно!,
моб1л1зац1йцо], режимно-секретно| роботи та взасмол1|

з правоохорон1{ими органами! 1ориди.1пого сектору
апарац районно] дер>кавно{ алм!н!с г раш!|

13 липня 2015 року3ав|дуван! та спец|ап!сти оектор;в у справах молод. та
слорц. м!стоб1лування ! арх|тектури. шив!льного
захлсц, забезпевен1{я досцпу до публ!тно| |нформаш!!

районно1 дерхавнот адм!н|страц1]

начальники та спец|ал|сти в|дд1л|в житлово-
комун!цьного господарства та буд!вни:1тва,
|нфрасщукцри, цльцри 1 цризму районно! дер>кавно|
адм1п1сщаш||

у сщав&х д1теи'
здоров'я районно|

10 серпт:я 2015 роц(ер!вники та спеш|ал1сти сл1тсби
арх|вного в|дд|щ, в|дд!лу охорони
дерхавно| адм!н1сФац[]
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