
Щержп родс пожи вслуэкба
гол о в нЕ упрАвлIння дЕ L)Itпр одс пох(ив служtБи

В КИIВСЬКIИ ОБЛАСТI
вул. Ба_ltукоуа,J,!,_у._Витllневео Кисво-Святошинського рйону, КиТвськоi областi,081зз,

СЩРПоУ: 40з2308 1, тел. (044) 406-З8-1 3, e-mail: gi@dpssko.gov.ua

,,N У'

ПОВIДОNIЛЕННЯ

Головне територiальне
управлiння юстицiТ в Itиiвськiй
областi
02002, м. Киiв, вул. €вгена
CBepcTroKa (IVIapii PacKoBoi), бул
15, вiддiл звернень громадян

про початок проход)tеitl]я перевiрки вiдповiдно до Закону УrtраТни кПро
очищецня влади)

З 02,06,20I7 РОКУ в Головному управлiннi l]еря<продспоживслух<би в
китвськiй обласr,i розпочато проtsедення перевiрки t_tlодо таких осiб:

Щорожкiна Ксенiя АlrдрiТвна - провiдний фахiвеrlь вiддiлу caHiTapHo1
oxopoi{Ll територii управлiння /]ержавного наглялу за дотриманням
санiтарного законодавства;

осьмаК Kipa Павлiвна провiдний фахiвець вiддiлу економiки
чtlравлiння бухга_lI,герського облiку, екоtrомiки та звiтностi.

В.о. на.tаJIьника о.В. NIaTBieHKo

Вик l lo,l,a-lloBa I'.JI.
406_0 1 -64

.. ,/ |

Щr



.Щержп родспожи вслужба
головнЕ упрдвлIння дЕрхtпродспоживслухtБи

В КИiВСЬКIЙ ОБЛАСТI

02.06.2017

нАкАз

Вишневе J\ъ 93-к

Про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом Украiни
<Про очишення влади))

l]iдповiдно до Закону Укра[ни "Про очищення влади", [lорялку

проведення перевiрки /_tocToBipHocTi вiдомостей tцодо застосування заборогt,

передбачених частинами третьою i четвертою ста,ггi 1 Заrtоrrу УкраТни "Про

очиш{енНя влади", затвердЖеногО постаноВою Itабiнету lr4iHicTpiB УкраТни вiд

l6;ttовr.rlя 2014 року }l9 563 <<f{еякi питаI"Iня реалiзаrriТ Закону УкраТни <Про

ot{tl iцеl Iня влаJl}-t))

нАItАЗУtо:

Борлаковiйl I.Л. - начzuIьнику вiддiлу управлiння пepcoнarloм провести

перевiрку вiломсlс,гей, rtередбачену Законоtчt Украiни kIlpo очишення вJIади))

з 06.0б.2017 р:
Щорожкiltоi KceltiT Днлрiiвни - провiдного фахiвця вiддiлу caHiTapHoT

охороши територii управлiння державного нагляду за дотриманням
сан i т apHol, о закоI]одавства:

осьмак ltiри Павлiвни провiдного фахiвчя вiддiлУ економiкИ

управлiirrrя бухгалтерського облiку, економiки та звiтностi,

В.о. начаJIьIIика ,,ft,U 7,,*_| о.В. MaTBicHKo
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