
 
 

УКРАЇНА 
БЕРЕЗНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

 
Н А К А З 

 
01 жовтня 2015 року            № 25 
 
Про проведення перевірки 
відповідно до Закону 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, «Деякі питання реалізації Закону України «Про 
очищення влади», та плану проведення перевірок відповідно до Закону України 
«Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, пункту 5 розпорядження голови 
районної державної адміністрації від 21 квітня 2015 року № 96  Про проведення  
перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» 
 
          Н А К А З У Ю : 
 
 1.Провести перевірку, передбачену Законом  України «Про очищення 
влади», відповідно до  графіка початку проведення  перевірок державних 
службовців управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації, згідно з додатком . 
  
 2.Головному спеціалісту - юрисконсульту Кондратюку Олександру 
Володимировичу;   
          забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному  веб - сайті 
Березнівської  районної  державної адміністрації; 
 ознайомити з цим наказом осіб, стосовно яких  проводиться перевірка, у 
тому числі працівників, які відсутні на роботі (перебувають у відрядженні, 
щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження 
заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках у зв’язку з вагітністю та 



пологами, відпустках для догляду за дитиною, перебувають на обліку з 
тимчасової непрацездатності). 
  
 3.Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка, в десятиденний 
строк з дня  початку  проведення  перевірки подати керівнику управління 
власноручно  написану заяву про те, що до них не застосовуються або 
застосовуються заборони, визначені  частиною  третьою  або четвертою статті 1  
Закону України «Про очищення влади», про згоду на  проходження перевірки 
та  оприлюднення відомостей щодо  них. 
 
 4.Контроль за виконанням  наказу  залишаю  за собою. 
 
 
 
Начальник управління           Ю.Яковчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
              до наказу управління 
              соціального захисту населення 

                                                                                     райдержадміністрації 
    01.10.2015 № 25 
                                                                              

 

ГРАФІК 
початку проведення перевірок державних службовців  

управління соціального захисту населення райдержадміністрації 
відповідно до Закону України «Про очищення влади» 

 
 

 
 
Начальник управління                                                                 Ю.Яковчук 
 

Найменування посади Термін початку 
проведення перевірок 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - 
головний бухгалтер управління соціального захисту 
населення районної державної адміністрації;  
начальник відділу соціальних допомог і компенсацій 
управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації; начальник відділу 
персоніфікованого обліку управління соціального 
захисту населення районної державної адміністрації; 
завідувач сектору - головний державний соціальний 
інспектор сектору державних соціальних інспекторів 
управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації; начальник відділу соціального 
обслуговування населення управління соціального 
захисту населення районної державної адміністрації; 
начальник відділу соціальних гарантій управління 
соціального захисту населення районної державної 
адміністрації 

01 квітня 2016 року 

Державні службовці управління соціального захисту 
населення районної державної адміністрації 

01 червня 2016 року 
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