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Бйповйно до 3акону укра!ъи (про очищення влади>, ||орядку

проведення перев1рки доотов|рност1 в1домостей щодо застоор:|ння заборон,

передбаяених частинами щетьото | четверток) статт! 1 3акону !кра!ни <|1ро

очищення влади)' затверд)к9ного постаново!о 1(аб|нец й|н|сщ[в укра!ъи в;д

16 хсовтня 2014 року 1{о 563 <{еяк1 питання реал|зац|| 3ахону укра!ъи (про
очищення влади)' розпоряд)!(ення го;]ови рйоннот дерхсавно! адм1н!срад||
в[д 10 листопада 2014 роч {э 697 <||ро орган1зад!то проведенвя перев!рки

достов|рносй в|домостей щодо застос}ъання заборон, передбавених 'ластинами

щетьоло | четверто|о статг1 1 3акону 9кра!ни <|[ро очищення влади)' у
9угу1вськ|й районн1й лерясавн|й адм|н|сщац1!>' керук}чись статтями 6, 39

3акону !ща!ни <|1ро м1сцев| державн| адм1н|орац|}, внести до |!олоясення

про в|ллй кадровот роботи аларату 91ту!всько! районво! дер>кавно|

адм1н|сщац1!, затверд;кеного розпорядже!1ням голови районно! деРжавнот

адм|н|сщац1? в1д 29 березня 2013 року .}'[о 88 так| зм|ни:

1. |!1нкт 8 розд1лу 1| викласти у так|й редакц|!:
<8. |{риймае в[д претендент|в на посади дерхавних сл}исбовц1в в|дпов|дн1

документи та пода€ !х на розгляд конк}рсно| ком1с|!, зд1йснтос !шц1 заходд

щодо орган|зап|! конкурсного в1дбору.
Фформ.:пое запити та напР!!вляе тх разом |з в|дпов[дними матер!алами

перемож:]!в конк)Рсу на зам1щення вака11тних посад д']ш1 прохол(ення
сп6ц1ально! перев1рки в|домостей, ваданих конк)тсантами, в!дпов1дно до 9казу
||резилента !кра1н и в1д 25 с|'тля 201'2 року !'{о 3312012 <|!ро |1орялок орган|зац||

проведення спец1атьно| перев|рки в|домостей щодо ос]б, як! претенду:оть на

зайняття пооад, пов'язаних 1з виконаяням функц1й дер;кави або м1сцевого

самоврядРання) (|з зм1нами) та статг[ 11 3акону'}кра!ни <<|1ро засади

запоб|галня 1 протид1| корупп|!>.>.
2. Роздй 11 доповнити п),'ттктом 9 такого зм|сту:
..9. |1ерев1ряе достов|рн|сть в!домостей' 3'вначених у заяв| особи, яка

претенду€ на зайняття посади' щодо незастосування до не! заборон,

передбанених частино|о щетього статг| 1 3акону 9кра!ни <|1ро очищення

влади), на основ1 критер1!в' визначених частино1о пер1пок)' тту:ктами 1_8

частини др)тот та пункт:1ми | \ 2 частини нетверто! статт| 3 3акону !кра!ни
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(про очищення влади)).
Фформ.лхтое запити та напРав,]1яе !х разом |з в!дповйними матер|алами ло

орган|в перев1рки у порядц' передбаненому чинним законодавством }ща!ни;
надсила€ до !м1|н1стерства тостиц[! 9кра!ни пов1домлення про початок
проходкення особото перев!рки в ме}(ах 3акону !кра!ни <<|{ро онищення
влади>>; забезпетуе розм!щення на оф|ц1йному веб-сйт1 районно{ державнот
адм|н1сщап|{ в|дпов|дн1 матер1али про початок проходження ц|€т перев|рки.).

3. |!1нкти 9-36 роздйу 11 ввлкати в|дпов|дно п1ттктами 10-37.

[1ер:пий заступпцк голови
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