МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
з о ТРЄ2ЖЯ 20ІС

Мостиська

№

303

Про початок проведення перевірки
працівників апарату та структурних підрозділів
Мостиськоїрайдержадміністрації,
передбаченої Законом України
«Про очищення влади»
Відповідно до Закону України «Про очищення влади» (надалі - 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 (надалі - Порядок), та плану проведення перевірок
відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р
(надалі - План) та розпорядження обласної державної адміністрації від 5 червня
2015 року № 367/0/8-15 «Про початок проведення перевірки працівників Львівської
обласної державної адміністрації, передбаченої Законом України «Про очищення
влади»:
1. Провести у Мостиській районній державній адміністрації перевірку,
передбачену Законом (надалі - перевірка):
1.1. Головних спеціалістів апарату Мостиської районної державної адміністрації,
за списком згідно з додатком 1.
1.2. Адміністраторів відділу надання адміністративних послуг, головних
спеціалістів структурних підрозділів Мостиської районної державної адміністрації, в
яких не визначено відповідальну посадову особу за проведення перевірки згідно із
Законом, за списком згідно з додатком 2.
2. Встановити, що 31 травня 2016 року - день початку перевірки.
3. Державним службовцям апарату районної державної адміністрації та
державним службовцям структурних підрозділів районної державної адміністрації, в
яких не визначено відповідальну посадову особу за проведення перевірки, зазначеним
у додатках 1 та 2 цього розпорядження, у десятиденний строк з дня початку
проведення перевірки (до 9 червня 2016 року) подати до відділу організаційнокадрової роботи апарату районної державної адміністрації власноручно написану
заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом, за формою згідно з
додатком З або заяву про застосування заборони, передбаченої Законом, за формою
згідно з додатком 4.
4. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної
адміністрації (Шикітка Н. С.) забезпечити ознайомлення державних службовців,
зазначених у додатках 1 і 2 цього розпорядження, у тому числі тих, які відсутні на
роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках,
відпустках без збереження заробітної плати, відпустках у зв'язку з навчанням,
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відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю) з цим розпорядженням.
5. В. о. начальника фінансового управління районної державної адміністрації
Сервачак С. И., начальнику управління соціального захисту населення районної
державної адміністрації Гачаку Б. І., начальниіо^ служби у справах дітей районної
державної адміністрації Михайлюньо Г. О., начальнику управління агропромислового
розвитку районної державної адміністрації Березюку І. В., директору районного
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Заньку С. Є. забезпечити
проведення перевірки відповідно до Закону та Плану у визначені чинним
законодавством терміни.
6. Відділу інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю апарату
районної державної адміністрації (Сабат О. Я.) спільно з відділом організаційнокадрової роботи апарату районної державної адміністрації (Шикітка Н. С.) і
відповідальними посадовими особами за проведення перевірки в структурних
підрозділах райдержадміністрації забезпечити оприлюднення повідомлення та
інформації щодо початку і результатів проведення перевірки, копії заяв і декларацій
(крім відомостей, що віднесеці законом до інформації з обмеженим доступом)
державних службовців, стосовно яких проводиться перевірка, на офіційному веб-сайті
районної державної адміністрації.
7. Контроль за виконанндм цього розпорядження покласти на керівника апарату
районної державної адміністрації Сатурчак Н. С.
і ,

-і
Голова районної ' / /
державної адмініоффдіУ
• ч,.' •• Л і и

м

С. о . Буняк
'

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації

-а

« ЗО

» травня 2016 р. № 3 0 3

список
головних спеціалістів апарату Мостиської районної державної адміністрації, які
підлягають перевірці, передбаченої Законом України «Про очищення влади»
№
з/її
•

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Прізвище, ім'я,
по батькові
Осідач Оксана Іванівна

Ознайомлення

Посада

головний спеціаліст
загального відділу
Ковалик Зіновія Іванівна головний спеціаліст
юридичного відділу
Петрів Ірина Степанівна головний спеціаліст відділу
інформаційної діяльності та
зв'язків 3 громадськісію
головний спеціаліст відділу
Луцик Михайло
інформаційної діяльносгі та
Степанович
зв'язків 3 громадськісж)
головний спеціаліст відділу
Гамар Єлєна
фінансово-господарського
Станіславівна
забезпечення
головний спеціаліст відділу
Новик Ірина
фінансово-господарського
Ярославівна
забезпечення
головний спеціаліст відділу
Говда Оксана
ведення Державного реєстру
Володимирівна
виборців
Санницький Володимир головний спеціаліст з питань
мобілізаційної та оборонної
Адамович
роботи
головний спеціаліст з питань
Сень Руслана
запобігання і виявлення
Мирославівна
корупції та взаємодії з
правоохоронними органами

Керівник апарату
райдержадміністрації

Н. С. Сатурчак

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
«ЗО

»травня2016р.№

303

СПИСОК
адміністраторів, головних спеціалістів структурних підрозділів Мостиської
районної державної адміністрації, які підлягають перевірці, передбаченої Законом
№

з/п
1.
. 2.
3.

4.
А

.і

5.

6.

1
7.

8.
9.
• :

10.
11.

Прізвище, ім'я,
по батькові
Партика Наталія
Леонідівна
Шульга Мар'яна
Михайлівна
Загорбенська Даниїла
Вікторівна

Ознайомлення

Посада

адміністратор відділу надання
адміністративних послуг
адміністратор відділу надання
адміністративних послуг
головний спеціаліст з питань
фінансової діяльності та
економічного аналізу відділу
економічного розвитку і
торгівлі
> головний спеціаліст з питань
Мандзяк Оксана
державних закупівель та
Ярославівна
торгівлі відділу економічного
розвитку і торгівлі
головний спеціаліст 3 питань
Томашевська Оксана
промислової політики та
Миколаївна
інвестицій відділу економічного
розвитку і торгівлі
головний спеціаліст з питань
Сатурко Роман
цивільного захисту сектору з
Володимирович
питань цивільного захисту
головний спеціаліст з питань
Гридинський Дмитро
містобудівного кадастру відділу
Ігорович
містобудування та архітектури
головний спеціаліст відділу
Кузнець Ірина
культури та туризму
Василівна
головний спеціаліст з питань
Химка Ірина Павлівна
охорони культурної спадщини
від ділу культури та туризму
Груник Ігор Миронович головний спеціаліст^ відділу
освіти
головний спеціаліст відділу
Подільчик Зіновія
освіти
Степанівна

Керівник апарату
райдержадміністрації

Н. С. Сатурчак

Додаток З
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« ЗО

-і

» травня 2016 р. № 3 0 3

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника органу)

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про прбведення перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення влади"
(прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю, що заборони, передбачені
частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

4

Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до врмог Закону України "Про очищення
влади".
Додаток: копії:
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по
батькові, ввдачу паспорта та місце реєстрації;

•Ф

декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за
20
рік;
ч
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків.

.20_р.
(підпис)

Ш-

*3аява пишеться особою власноручно.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Н. С. Сатурчак

-

Додаток 4
до розпорядження голови
райдержадміністрації
«ЗО

» травня 2016 р. № 3 0 3

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника органу)

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про застосування заборони, передбаченої
Законом України "Про очищення влади"

Я.
(прізвище, ім'я та по батькові)

її

відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю, що
передбачена частиною
статті 1 Закону,

заборона.

(третьою/четвертою)

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

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

.20_р.
(підпис)

• "ч •
її

•Заява пишеться особою власноручно.

Керівник апарату
райдержадмінісірації

•М

Н. С. Саіурчак

