УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
^Іодільськиі^айонниіП ииістП К иєв^

НАКАЗ
з загальних питань

від «2 3 »

№ 3<Р

2015 р.

Про початок проведення перевірки,
передбаченої Законом України
«Про очищення влади»
Відповідно до законів України «Про Місцеві державні адміністрації», «Про очищення
влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті Закону України «Про очищення влади»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №653, Плану
проведення перевірок до Закону України «Про очищення влади», затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р, розпорядження
Київського міського голови від 05.12.2014 року №473 «Про організаційні заходи щодо
виконання Закону України «Про очищення влади», розпорядження Подільської районної в місті*
Києві державної адміністрації від 23 червня 2015 року №409 «Про початок проведення
перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», НАКАЗУЮ:
1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» стосовно
спеціалістів Подільського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді з 01 липня 2015 року, що додається.
2. Працівникам, які знаходяться у відпустках по догляду за дитиною, та на листках
непрацездатності по вагітності та пологах, у десятиденний строк з дня початку проведення
перевірки надати заяви про проведення перевірки та копії паспорта та довідки платника
податків.
3. Заступнику начальника відділу соціальної роботи (Грибова O.A.) у триденний термін
після отримання від працівників заяв та копій документів надати їх до відділу кадрової роботи
та державної служби Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та до відділу
організаційно - аналітичного забезпечення роботи голови Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації для розміщення на офіційному веб-сайті Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

А і/

КліопаЛ.С.

Додаток до наказу Центру
23. £% я>/5~ № Др

Список спеціалістів
Подільського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
стосовно яких здійснюється перевірка,
передбачена Законом України «Про очищення влади»
№
з/п
1.
2.
3.

ПІБ *

Посада, підрозділ

Гулак Ірина Миколаївна
Грибова Олена Анатоліївна
Галенко Ірина Василівна

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гребенчукова Альона Сергіївна
Салата Інна Валентинівна
Волинець Катерина Олегівна
Іваха Людмила Миколаївна
Білоцький Артем Миколайович
Дикун Оксана Вікторівна

Начальник відділу соціальної роботи
Заступник начальника відділу соціальної роботи
Знаходиться на листку непрацездатності по вагітності
та пологах
Знаходиться у відпустці по догляду за дитиною
Провідний спеціаліст відділу соціальної роботи
Провідний спеціаліст відділу соціальної роботи
Спеціаліст І категорії відділу соціальної роботи
Провідний спеціаліст відділу соціальної роботи
Головний спеціаліст - бухгалтер

Директор

Кліопа Л.С.

