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Щержавна служба Украiни
з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ
дЕржпродспоживслухtБи в киIвськIЙ оьлАстI

УПРАВЛIННЯ ДЕРЖПР ОДСПОЖИВ СЛУЖБИ
В СТАВИЩЕНСЬКОМУ РАЙОНI

27.06.201^7 р.

нАклз

смт. Ставище Jф 15

Про провеdення перевiрка,
переdбаченоi сmоmmею 5 Закону
Украiнu кПро очuлцення влаDuлl

На виконання Закону Украiни <Про очищення влади)), вiдповiдно до
Порядку проведеннrI перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частиною третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни
кПро очищення влади>, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 16 жовтня 2014 року J\b 563 (зi змiнами) - далi - Порядок,

НАКАЗУЮ:

1.Провести перевiрку, передбачену Законом УкраТни кПро очищення
влади)) щодо:

Тимченко Mapii Петрiвни, провiдного фахiвця вiддiлу державного
нагляду за дотриманням санiтарного законодавства;

Касянюк Валентини Федорiвни, провiдного фахiвця вiддiлу державного
нагляду за дотриманням санiтарного законодавства;

Бандури Алли Володимирiвни, бухг€LгIтера.

2.Щовести даний наказ до вiдома осiб, якi пiдлягають перевiрчi.

3.Забезпечити збiр документiв, вк€ваних у п.5 цього нак€ву, то
оформлення запитiв до вiдповiдних дер авних органiв.

4.Призначити вiдповiдагlьним за проведення перевiрки, передбаченоi
ЗаКОнОм Украiни <Про очищення влади) в.о. начаJIьника управлiння
Щержпродспоживслужби в Ставищенському районi Коберника С.П.

5.Особам, якi пiдлягають перевiр
вiдповiдальнiй особi власirоручно напи
застосовуються заборони, визначенi ча
Закону Украiни кПро очищення влади),

) .06.2017 року надати

ро те, що до нього не
э або четвертою cTaTTi 1
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заявою подати копiю
iдентифiкацiйного коду.

В.о. началъника управлiння
.Щержпродспоживслужби в
Ставищенському районi

ознайомленi:

паспорта, копiю довiдки про присвоення

С.П.Коберник

Тимченко М.П.

Касянюк В.Ф.

Бандура А.В.

6. Контроль за виконанням цього нак€ву зшIишаю за собою.

-/:.Э



жрАIнА
,д-|ерlч<авна служба YKpail*l з 1итань безпоrностi

Уп ровлiн кя Дршпрqrпоrrаоrylбr
в Стrвrщеlrсьшt, pa-o.d

l,.,л. Сумсьв. 3 cr*T. CTaпrp l(rlвьв ооЕсть Ф400
теп. $!8{5

посада на час

о. каЙлвu2?да
,727, ,zz.z4a

(наймен посzuIи керiвника
органу мiсцевого

{fоdаmок 4 в pedaюl4it Посm

про початок проходження перевlрки вlдповlдно до
Закону УкраIни "Про очищення влади"

Додаток 4

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 25 березня 2015 р. JФ 167)

ПОВIДОМЛЕННJI
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