УКРАЇНА

МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
МОСТИСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
ДЛЯ СІМ'Ї ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
НАКАЗ

31.05.2016 №01-07/16

Про початок проведення перевірки
працівників Мостиського районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Відповідно до Закону України "Про очищення влади" (далі-Закон) та
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 зі змінами (далі-Порядок), та плану проведення перевірок відповідно до
Закону України "Про очищення влади", затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р (далі-План), на виконання
розпорядження голови райдержадміністрації від 30.05.2016 №303 ;'Про початок
проведення перевірки працівників апарату та структурних підрозділів Мостиської
райдержадміністрації, передбаченої Законом України "Про очищення влади :
НАКАЗУЮ:
1 Провести у Мостиському районному центрі соціальних служб для сім і,
дітей та молоді перевірку працівників Мостиського районного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, передбачену Законом (надалі-перевірка):
2 Визначити 31 травня 2 0 1 6
днем початку проведення перевірки.
3 Державним службовцям Мостиського районнного центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді, зазначеним у додатку 1 цього наказу, у десятиденнии строк
з дня початку проведення перевірки ( до 9 червня 2016 року) подати спеціалісту І
категорії відділу соціальної роботи МРЦСССДМ, власноручно написану заяву про
проведення перевірки, передбаченої Законом, за формою згідно додатком 2 або заяву
про застосування заборони, передбаченої Законом, ЗГІДНО додатку З.
4 Спеціалісту І категорії відділу соціальної роботи (В. Андреико)
забезпечити ознайомлення із цим наказом державних службовців зазначених у
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додатку 1 цього наказу, у тому числі працівників, які відсутні на робочому місці
(знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках
без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках для догляду за
дитиною, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю).
5 Спеціалісту І категорії відділу соціальної роботи (В. Андрейко) забезпечити
оприлюднення повідомлення та інформації щодо початку і результатів проведення
переірки ,копії заяв та декларацій (крім відомостей, що законом віднесеш до
інформації з обмеженим доступом) на офіційному веб-сайті райдержадміністрацп.
6. Контроль за виконанням цього наказу залищаю за собою.

Директор

ЦСССДМ

Сергій ЗАНЬКО
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/

Додаток 1
до наказу МРЦСССДМ
від 31.05.2016 р. №01-07/16
СПИСОК
державних службовців Мостиського районного центру соціальних служб, які
підлягають перевірці, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

№

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

з/п
1

Горбацьо Галина Михайлівна

2

Харо Наталія Василівна

3

Тарнавська Оксана Павлівна

4

Гордій Наталія Богданівна

5

Вінярська Мар'яна Любомирівна

6

Федевич Наталія Степанівна

7

Андрейко Вікторія Іванівна

Заступник
директора Центру
Начальник відділу
соціальної роботи
Головний
спеціаліст ві дділу
соціальної роботи
Головний
спеціаліст,
головний бухгалтер
Провідний
спеціаліст відділу
соціальної роботи
Провідний
спеціаліст відділу
соціальної роботи
Спеціаліст І
категорії відділу
соціальної роботи

Директор

ЦСССДМ

Ознайомлення

Сергій ЗАНЬКО

ЗАЯВА

про застосування заборони, передбаченої
Законом України "Про очищення влади"
Я,

(прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю, що
передбачена частиною

заборона,

статті 1 Закону,
(третьою/четвертою)

застосовується щодо мене.
(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України "Про
очищення влади".

•Заява пишеться особою власноручно.

2 0 _ р.

Директор

Сергій ЗАНЬКО

