
УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

24.06.2015                             м. Котовськ                                    №248/15

                                           

Про проведення в Котовській районній

державній адміністрації перевірки

передбаченої Законом України

«Про очищення влади» 

   

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», 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 України «Про очищення влади» стосовно державних службовців та посадових
осіб  районної державної адміністрації визначивши  30 червня 2015 року днем початку проведення перевірки.

 

2.  Затвердити графік проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» (додається).

 

3. Визначити відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації відповідальним за проведення
перевірки (Матвєєва О.В.).

 

4. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (Матвєєва О.В.) забезпечити оприлюднення
цього розпорядження на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та довести його до відома  державних
службовців та посадових осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться у
відряджені, 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 листку непрацездатності). 

 

5. Державним службовцям та посадовим особам, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний строк з дня початку
проведення перевірки подати до відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації власноруч
написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей
щодо них. 

 

6.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації. 

 

 



 

 

В.о. голови районної

державної адміністрації                                                          І.В. Скуділо 

 

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                розпорядженням  в.о. голови

                                                                                районної державної адміністрації

                                                                                24.06.2015 року №248/15

 

 

Графік

проведення перевірок  підрозділів

Котовської районної державної адміністрації,

стосовно яких проводиться перевірка

 

№

з/п

Назва підрозділів Дата початку проведення
перевірки

1. Апарат районної державної адміністрації 30 червня 2015 року

2. Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій
районної державної адміністрації

30 червня 2015 року

3. Служба у справах дітей районної державної адміністрації,
сектор сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації та районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

15 липня 2015 року

4. Відділ містобудування та архітектури районної державної
адміністрації та відділ житлово-комунального господарства
та будівництва

10 серпня 2015 року

5. Відділ освіти районної державної адміністрації та відділ
культури районної державної адміністрації

14 вересня 2015 року

6. Фінансове управління районної державної адміністрації та
відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
районної державної адміністрації

12 жовтня 2015 року

7. Управління агропромислового розвитку районної державної
адміністрації

16 листопада 2015 року

8. Управління праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації

10 грудня 2015 року

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Завідувач юридичного сектору апарату

     районної державної адміністрації                                 Т.С.Костюк

 

 

Керівник апарату  районної

державної    адміністрації                                      В.М.Білоусова

 

 

В.о. начальна відділу організаційно-                          О.В.Матвєєва

кадрової роботи апарату районної

державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

Вик.: Матвєєва О. В.

Тел.   2-26-02

 

 

 

 

 

 

Справа - 3

Підрозділи -12


