1вАнич1вськА сЕjтищнА рАдА
IВАНИЧ1ВСЬКОГО РАйоНУ ВОЛИНСЬКОЁ ОБЛАСТТ

розпоряджЕння
N9103-ос

смт Iваничi

18вереснЯ2018року

ро щроведення перевірки відгювідно до
:аl::ЕZсY:gьаЁГиИс"еГлТт::]::й=[рЦае::НЯВЛад"

Вiдповiдно до статей 42, 59 Закону Укра.і.ни «Про мiсцеве самоврядування
в Уkра.і.нi», Закону Укра.і.пи «Про очиLцегшя влади», Порядку проведення
переЬірки достовiрііостi вi,I_іомос'гей 1цо,;то зас'I`осування заборон, передбачених

частинами третьою i четвер'юю ста'п`i 1 Заіtону Уі{ра.і.ни «11ро очищення
влад'и», затвердженого ііостановою Кабiнету Мilliсірiв Укра.і.flи вiд 16 жовтня
2014

року № 563 (датіi -Порядок):
L Провести перс'вiрку, передбачену

Законом Укра.і.ни «Про очищення

и» (лаjli - перевiрка), стосовно посаі.іових осiб Iваничiвсько.і. селищно.і
зазначених у дода'і`ку.
2. Встановити дату тіочатку проведеIп1я Iтеревiрки, персдбачеIю.і. 3аконом
укра','[1и «Про очитцені]я Iзjіаііи»,18 всресті;і 2018 рок}і.

3.

Визначи"

сели щно.і.

ради

проI3едеш 1я

I{сруючого

Бабусюіt

справiіми

Валснтину

(сскретар;т)

]і`орiвну

вико]іавчого

вiішовiдатіьною

ком]тету

особою

за

переі3ірки.

4. Посадовим особам

селищно.і. ра,Tіи, щодо яких здiйснюсться перевірка, у

десятиденний Строк З ,J_lня по1[атку прОвс`де[1ня 1[ерев1рки 11ода1`и вIдjlоБlдаш,н1и

ocodi за органiзацiю пг>оведення персвiріtи в.'іасноруч написану заяву про іе, тцо
до цих застосовуіотъся, або не застосовуються 3абtэро[Iи, визначеIIi час'гиною
трстт,ою або четвертою статтi 1 Закону Укра.і.[ти «Про оLIищенIія вj.Iади», та про

згоду на проходження перевiрки 'га оприлюднеіпія вiдомостей що,[іо 11их за
форТою .визначеною ну[[ктом 8 Порядіtу. дектіарацiю про ма?1-ю, доходи,
витрати I зобов'яза[шя t|tiнансовот`о хараіtгс`ру за 2017 рiк., копію паспорта,

трудово.і. книжки та гг[окумента, Lцо пiді`всрджус ресстращіо у де[эжавному
pectcTpi фi3ичних осiб -плаі никiв ііодаткiв.
5. Керуіочому спра13ами (секрегарю) віzlкоfіавчого комiтету селищно.і. ради
Бабусюк в.L:
1 ) оприлюдни'ги па ttt|]iцiйному вс`б-сайтi Iваничiіэсі,ко.I. селищгіо.і. ра;іи дане

розп|орядженг1я у день його прийшіт'гя;

)

' 2) ознайомити посадових осiб селищно.і. ради, щодо яких здiйсню€ться

пфевiрка, у тому числi тих, якi вiдсутнi на роботi (знаходяться у вiдрядженнi,
вiдпустках (в тому числi у вiдпустках Iю вагiтностi та пологах, вiдпустках для
догляду за дитиною), у зв'язку iз тимчасовою непрацездатнiстю тощо) з цим
орядженням на протязi трьох днiв вiд його прі1йняття;
3) забезпечити оприлюднення на офiцiйIюму веб~сайтi Iваничiвсько.і.
щно.і. ради у триденний термiн пiсл одержання заяв, передбачених

том 4 цього ро3порядження,

iнформацi.і. про початок проходження

вiрки посадових осiб селищно.і. ради, коIтi.і. .і.х заяв та декларацiй за формою,

Iцо !изначеною НацiонаттыII" агентством з питань запобiгання корупцi.і. (крiм
вiдоМостей, що вiднесепi 3аконом до iнt]]ормацi.і. з обмеженим доступом), а
тако}к результатiв проведе1іі1я перевiріtи пiсття .і.х отримання.

6. Контроль за виког1анням цього розпорядження залишаю за собою.

Ф.В.Войтюк
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\ \ ттосаггlових осiб I ваничiвсы{о.і. селт,шіно.і. раггіи, що,ііо яких

іитьс;1 I]еревiрI{а, згiішо iз Заіtоном Укіэа.і.пи «Про очищенпя влаі[и»

Назви посаіі гюсалових осiб, [][оііо якL[х
проводиться пс`рсвiрка псрсдбаL[спа Зако1Iом
Укра.і.ни «Про о[іин_tеішя в`г1ади»

ПрiзвиI.це, iм'я, г1ог

батьковi г1осадово.і.

особи lваничiвсько.і
сеjlищно.і. раіш
`\

шI

ача.1ьник вiдііiлу бухгаj]і`ерст,кого облiку,
г?

вiтностi та господарс1,кого '3абсзI1еі1енпя
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Волоtіимирiвна

[3щв_;_: Iичiвсько.і.ссл_щ_[[_нQ'і.ра_д_и_т=_I=оло!3!:Iт?`t_Ф_)±_х_г=ат.і..г.еР
[Чоловний стIетіiа.пiс'г г}'манiтарного вi,тU_тijlу
ва_нич і вськоі сеjіиг=ц.tіо_і_ р_L?_±і_и
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Фе,lоl'iв,,а

всько.і.сеjтиті`ігt>.I.ра,т_іи

Провiдний сіісщiа]іiст вijтііi.тіу бухпі.гIтерсы{о1`о

обjіiку, звiті[сtстi та госнодарськог`о забе3тіеіііттня

IIиjlit-tк-()ксан:аіIсі'гоj[I.і.вIіа

]]3аничiвсько.і.сслиuігIо.I.ра,т_ти

[ровiдгIий сIтецiаjтiст вiд,тіiлу бу,хгалтерсыtоI`о

( I 1о1юса,'` Тетяна

блiку, звiгностi та 1`оснодарського забе'шечеш1я
сели Lщt>'|. ра,тіи

ПО.г1о-,кевсщь

блi]`-у, звi гпос`і`i та 1`осI1о,:`арського забе3печенн;і

Маргарита Серfi.і.вііа

вапиL[iвсько.і.с`слищііо.].ра,ііи

L_,__ _
I7.

|ВолодимирIвш

Iровiіінийі`ііецiаjіiсівij`,'іi.іуt'>}гхгалті`рсъкt>I`о

' Тпмош}'к Юрiі`,i

Сгіетіiалiст Т кагегttрi.]. вiд,тіiл}і комуіIсіjгіьііо.і

mlаспостi, г3еме,'іьtшх вi,гіносIіп та iнt|]рitст[эуктури

вгспович

I ваI I и q і вс ько.і. сеті и I і і [ і о.і. ра,гіі,і

Спсцiатіiс г Т I{атсі`орi.і. вiіі,і[iлу бухгалтеіэсъкого

Ткачук Тетяна

облiку, звiтностi і а I`осподарсыtОго зtібе'шеі[еіIіIя

Оjісжсаіідрiвпа

Вtl1IИЧiВСЬКО.1.L`еЛИ[іlI1О1.|Эа

9.

і

Снсцiа,тіiст

I

I{агеI`tэ|эI.і.

вiіLг[i.т]}і

бухгzіjі'герсі,коI`о

П ол я і\-о вzі С в i 'L'і а I і а

обjliіt\'. звi ггIост`i та і осі[одcірс[,кот`о 'забсI !іIеt[і`тііI;т
тін€\ііичiвсьі`-о.і.се,-Iиніііо.I.раііи
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Миh-олайови[I
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11.

12.,

Пасска Руслана

спецiалit тгземлевпорядник вiддiлу кому11ально.і
`Ьемельних вiдIIосин та iнфраструктури
рласності
селищпо.і. ради
Шваничiвс
Спецiалiс -земле13порядник вiддiлу комунально.і.

денисюк Людм

власностi земельних вiдг[осин та iі[фраструктури

]3ятославівна

ГIавлiвгIа

lваничiтю k.о.і. селищно.і. ради

вами (секрегар)
керуючий
виконавчо )ф комiтету селищно.і. ради

в.[.Бабусюк

