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|!ро забезпечення викоцан!!я
[|рпк|шцевих та перехцн||х
полоя(ень 3акошу 9кра1'нп <[1ро
очшщецця в']!ад|:>) у {уц!'вськ!й
районн!й дер:кавп!й адм!н1страц|!

3 метого забезпечення напежного та овоечасного виконання |1рик|нцевих
та перех1дних полоэкень 3акону 9кра!ни <|{ро очищення владю>, в!дпов|дно до

розпорядя(ення голови !арк|всько! обласно! Аержавно| адм1н1страд||

в|д 17 жовтня 2014 року }|э 560 <|{ро забезпечення викон!!ння |!рик[нцевих та
перех[дних положень 3акону !кра1ни <|{ро онишення влади))' кер}'к)чись

статтями 6, 39 3акону !кра!ни <<|{ро м|оцев[ дер:т<авн1 адм|н1сщац[{>:
1. Бйд1лу кадрово! ро6оти аттарыц рйонно! державно] адм1н1сщац||

(|{рядка 1.Ф.):
1.1.3абезпецтти до 22 жовтня 2014 року вивчен|1я в1домостей' н:швних в

особових справах посадових ос|б апарату рйонно? державно! адм|н|сщац|! та !!
струкцрних п|дрозд|л|в, щ)изначення | зв1льнення яких зд|йснтосться годово1о

районнот деря<авно| адм|н!сщап1!, щодо в|дпов|дност1 таких ос|б критерйц
зд1йснення очищенн,1 влади (лтосщап1!), визначеним частиното пертпото статт1 3

3акону 9ща!ни <|[ро онищення влади>>.

1.2. |нформувати першого застрника голови районно| державнот
адм1н|сщад|! до 23 ховтня 2014 роч про результати проведеного вивченн'|
в1домостей, визна.тених у п!дпункт| 1.1 пункц 1 цього розпорядження.

1.3. |{|дготрати, у раз| виявлення в1дповйносй посадових ос1б апарац
районно| Аерт<авно| адм|н|срац|| та !! сщ1хтурних п1лрозд[л!в критерйм'
визначеним частиною пер1]|ок) статт| 3 3акону укра!ъи (про очищення влади))'

до 24 т<овтня 2014 року:
в;дпов1дн| док)/менти для зв|тънення посадових оо!б апарату рйонно!

лержавно| алм!н|сщаш!| та !1 сруктрних п!лрозл!л!в. призначення ! зв!льнення
яких зд1йснтоеться голово:о районно! дерхавно| адм|н|страц!];

|нформац1то, передбанену п!дттутктом 2 пункту 2 |1рик|нцевих та
перех|дних положень 3акону !кра!ни <|{ро очищення влади>' до
утовнова)кеного органу державнот влади.

1.4. |1[дготрати пер1.|]ому засцпнику голови районво| дер:кавно{
адм|н|сщац1! до 27 жовтня 2014 року узаг:.'|ьнену |нформац1го про виконання
пункт|в 1-2 цього розпоряд)!(ення.



?
1.5. |[ро виконапня цього розпоряд)кенн'{ 1нформувати пер|]]ого

заступника голови районнот дерл<авно! адм|н1сщад1! через сектор контрол|о
аларату районно! дертсавно! адм|н|страц|т до 05 листопада 2014 року.

2. 1(ер|вникам управл|нь ащопромислового розвитку' прац| та

соц|ачьного захисц населенн'{, ф|нансового управл|ння та в!дд1лу осв1ти

районно| лержавно| адм|н[ощап||:
2.1'.3а6езпечити до 2з жовтня 2о\4 роч вивчення в|домостей, наявних в

особових справ:!х посадових та сл}я<бових ос!б вйпов1дних сщ}ктурних
п|дрозд|л1в районно! дерт<авно! адм|н|срац1{, пРизначення 1 зв1льненвя яких
зд|йсн:осться кер1вниками сщукцрних п1дрозд|л|в рйонно! державно!
адм1н|сщац1!, щодо в|дпов|дност| таких ос1б критер[ям зд|йснення очищення
влади (.:шосрац||), визначеним частинок) пер!ппо!о статт| 3 закону укра!ни (про
очищення влади)).

2.?.3ь]льнити у сщок' встановлений п1ъктом 2 |{рик1нцевих та
перех1лних поло)кень 3акону 9кра!ни <|1ро онищення влади))' посадових та
слухбових ос|б в|дпов1дних сщ)'кцрних п|дрозд|л1в рйонно! державно|
адм1н|сраш|!', призначення | зв|льнення яких зд[йснтосться кер1вниками
сщ}ктшних п|дроздй1в районнот держазно| адм|н|сщац1!, у раз! виявлення
в|дповйност| таких ос1б критерйм, визначеним частино}о пертпото статг| 3

3акону 9кра!ни <||ро ояищенпя влади)' про що 1нформрати уг!овнова)кений
орган дер;т<авно| влади.

2.3. 1нформувати пер1ппого заступника голови районно| дерхавно!
адм1н1сщаш1| до 24 жовтня 2014 року нерез в|дд1л кадрово! роботи аларату

рйонно! деркавно| адм[н1страц|? про пРоведену робот.
3. 1Фридивноьту сектору ацарат рйонно| державно! адм|н1сщац|!

(1Фнотшев ,{.А.) забезпенити проведення до 01 листопада 2014 роф
1нформац1йно-роз'яснтоватьно! роботи з пит2[нь застосування положень 3акону
}кра|ни <[1ро очищення влади> з кер!вниками стр}ктурних л!лрозл!л|в

районно! державно! адм|н1страд!|.
4. |(онщо,ть за виконанням розпоРяд)кення залишато за собо:о.

[1ерпппй заступник голови
районно| Аер:кавпо! адм!п|страц!! |о.к. вАР)|{ш'[нов


