
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     

 

УКРАЇНА

ІЗМАЇЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Ізмаїл
«27» лютого 2015                                                №82/А-2015
 

     Про проведення перевірки відповідно до 
     Закону України "Про очищення влади"

Відповідно  до  статей  6,  39  Закону України  “Про місцеві  державні  адміністрації  ”,
Закону  України  "Про  очищення  влади"  (далі  -  Закон),  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, та Плану проведення перевірок
відповідно  до  Закону  України  "Про  очищення  влади",  затвердженого  розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р:

1. Провести  перевірку,  передбачену  Законом  (далі  -  перевірка),  стосовно  першого
заступника голови Ізмаїльської районної державної адміністрації,  заступника голови
Ізмаїльської  районної  державної  адміністрації,  керівника  апарату  Ізмаїльської
районної державної адміністрації,  керівників структурних підрозділів  та підрозділів
апарату Ізмаїльської районної державної адміністрації,  визначивши 16 березня 2015
року днем початку проведення перевірки ( додаток 1). 

2. Визначити  відділ  організаційно-кадрової  роботи  апарату  Ізмаїльської  районної
державної адміністрації відповідальним за проведення перевірки.

3. Начальнику  комунікацій  з  громадськістю  апарату  Ізмаїльської  районної  державної
адміністрації  (Пейчев  Д.Г.)  забезпечити  оприлюднення  цього  розпорядження  та
документів  осіб,  які  підлягають  перевірці,  передбаченої  Законом  України  «Про
очищення  влади»,  на  офіційному  веб-сайті  Ізмаїльської  районної  державної
адміністрації.

4. Начальнику організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
(Аношина  І.В.)  довести  відповідне  розпорядження  до  відома  осіб,  стосовно  яких
проводиться перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (перебувають у
відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження
заробітної  плати,  навчальних  відпустках,  відпустках  по  вагітності  та  пологах,
відпустках для догляду за дитиною та перебувають на лікарняному).

5. Працівникам,  стосовно  яких  проводиться  перевірка,  у  десятиденний  строк  з  дня
початку  проведення  перевірки  подати  до  відділу  організаційно-кадрової  роботи
апарату Ізмаїльської районної державної адміністрації власноруч написану заяву про



те, що до них не застосовуються або застосовуються заборони, визначені частиною
третьою або частиною четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки
та оприлюднення відомостей щодо них.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату Ізмаїльської
районної державної адміністрації В.В. Недашківського.

В. о. голови Ізмаїльської 
районної  державної   адміністрації                                                  А.В. Старцева
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