розпоряд?rrЕння

голови вIльшАнськоi рАЙонноi дЕрtitАвноi АдмlнIстрАцIi
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

"iд,,

18,,

вересIrя

20t] року

J,i9

210-р

смт Вiльшанка

Про сrryхбове розслiryванrrя
стосовgо Мrrхайловоi о.п.

Вiдповiдно до Порядку проведенЕя сrцrхбовоrо розслiлувалпrя cтocoBllo
осiб, уповцоваr(енях на виконання фlтrкuiй держави або мiсцевою
сzrмоврядування, та осiб, якi дrя цiлеЙ Закону Украir'нл <Про запобiгаl*lя
корупцiii> прирiвнюються до осiб, уповновакених Еа впкопанн, функцiй
дерхави або мiсцевого самовряд/ванЕя, затвердженою постlшовою Кабiнегу
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 13 вересня 2017 року Nл 69l:

l,

Розпочатп службове розслiд.ваIrЕя стосовIIо Мrrхайловоi О.П,,
начаJIьника вiддi;y культ}ри, туризму та культ}рноi спадщини
райдержадмiнiстраtii, щодо порушень вимог Закону Украiни
корупчii>.

<<Про

запобiгашlя

2. Утворrги комiсiю з проведокrя слrtкбовоlrr розслiдlrвапrrя стосовЕо
Мrхайловоi О.П., начальника вiддi"ту культури, туризму та кульryрноТ
спадщннх райдержадмiнiстрацii, щодо порушень вимог Закону Украihи <Про
запбiгання корупчiТ> (дшi - KoMicй), затвердпти ii склад та визначити
rоловою KoMicii заступника голови райдержадмiнiстрачii Сакуна .Щ.С.
(лолаеться).

3, KoMicii провести сщпкбове розслiдrванtrя стосовно Михайловоi О.П.
щодо пор).шень вимог Закону УкраiЪи <Про запобiглпlя корупцiЬ> в перiод з
20 вересяя по 20 жовrня 2017 року вiдповiдно до вимог чинного законодавсIва.
4. Визнати TaKrlM, що втратило чиннiсть, розпорядясення голови районпоi
державноi адмiнiстрацii вiд М вересня 2017 року Nэ 196-р <Про .щlсцитшiваряе
провадження щодо Михайповоi О.П.>.

5. Контроль за

викоIlalнЕям дarного розпорядження покласти яа
заступника п)лови районноТ державноi адмiнiстрацii CaKlTta ,Щ.С.

2

Пiдстава: подання Новоукраiнськоi мiсцевоi проI<yртури

М

12-87/б230 вшt-17;

лист

HoBoyKpaTнcbKoi
Ns 12-8719347 вих-l7.

Першпй засцlпнпк гоJtовll
рrйоппоi дерlсявlrоi адмiнiсграцii

мiсцевоi пркураryри

И

ry

вiд

12.0б.2017

вiд

18.082017

С.НЕСТЕРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
В iльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
18 вересlrя 2017 Nо 210-р

склАд

KoMicii з проведення сrгужбовоm розслiдrвання стосовпо Мrоrайловоi О.П.,
начальвим вiддiлу культ)?и, т)?изму та культурноi спадщици
райдержадмiнiстрацii, щодо пор},lпень вимог 3акону Украiни
<dlpo запобiгання корупцi'ý

голом koMicii
сАкун
.Щмитро Стапiславович

заступяrк IDлови районноi державноi
адмiнiстрацii
rIлепп KoMicii:

KylиPEBA

керiвник апараry районноi лержавноi
4цмiнiстрацiТ

мЕльник

засryпник керiвним алараry. начальник вiддirry
уrrравлiння персоналом та юридиtlного
забезпечення апараry районяоI лержавноТ
адмiнiстрацii

cBItIKAPboBA

завiдувач секгору регiонального розвитry,
мiсmбудrвання, архiт€кryри та житловскомун:Uтьного юсподарства районноТ державноТ
адмiнiстрацii (mлова профспiлковоrо KoMiTeTy)

олена Ва.лентинiвна

Вiкторiя Сергiiвна

А,,ша евгенiiЪиа

оншIи(

Володимир Iвшrович

головний слеuiалiст вiддirry управлiннл
персонаJIом та юридичноm забезпечення апарату
район ноТ лержавноТ адмiнiстраuii

