дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕ

РЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м -гgб
Про проведення службовоi перевiрки

ВiдповiднО дО законiв УкраТни uПро мiсцевi лержавнi адмiнiстрацii>,
uпро державну службу>, на виконання пункту l протоколу
доручень,
напрацьованих пiд час оперативнот наради голови
у
!еснянськот районноi в
MicTi КИСВi ДеРЖаВНОТ адмiнiстрацii, . пa.rоо належноi оцiнки
дiй начальника
Служби у справах дiтей та ciM'T !еснянськоТ
в
MicTi
Киевi
районноТ
державноТ
адмiнiстрацii, О. ВасiльсвоТ

ЗоБоВяЗУЮ:

l, провЕстИ

стосовно

вАсIлъсвоi оксани

Володимирiвни,

начЕLпьника Служби у справах дiтей та ciM'T
!еснянськоТ районноi в MicTi Киевi

державнОТ адмiнiстрацiТ' службовУ перевiрку, З метоЮ перевiрки
факту
можливого неналежного виконання службових обов'язкiв.

пiдстава: лист начzцьника Служби справах дiтей та ciM'T
у
виконавчого
органу КиiвськоТ MicbKoT рали (КиТвськоТ MicbKoi
державноТ

адмiнiстраuii) В.Танцюри, вiд 20 вересн я 202l
року Jф l0218674.

2, створити робочу групу з проведення службовот
перевiрки стосовно
нач€шьника Служби у справах дiтей та эiм'т
Щеснянськот районноI в MicTi Кисвi
ДеРЖаВНОТ аДМiНiСТРаЦii ВАСIЛЬСВОТ Оксани Волол"rфi""и
та затверлити iT
склад, що дода€ться.
3, Робочiй

групi з проведення службовоТ перевiрки стосовно нач€Lльника
СлужбИ у справах дiтеЙ та ciM'T !еснянсЬкоТ
районноТ в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацiТ вАсIльсвоТ оксани Володимирiвни
у строк до 06 жовтня
202l року надати звiт про результати проведення службовоТ перевiрки.
озпорядження залишаю за собою.

fмитро PATHIKOB

зA1,I]EPII}KEIJo
розпорядження !еснянськоi
районноi
Bl

склАд

робочоl' групи з проведе
стосовно начальника Служби справ
у
MicTi Киевi державнот адмiнiьтрацiт

Алсксеснко
Iрина МиколаТвна

перший заступник голови
f,еснянськоi районнот в
MicTi Киевi державноl. адмiнiстрацii.
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голrIкА
Тетяна IBaHiBHa

мIнчук

Карина Андрiiвна

рожков
Валерiй Федорович

головний спецiалiст з питань загrобiгання
i виявлення

корупцii !еснянськоi
районнот

державноТ адм i нiстрацiТ

в MicTi

Кисвi

ТИМОФССВА

Марiя Василiвна

начальник вiztлi-гlу з tIитань звернень
громадян
!еснянськоТ районноi в MicTi Ёисвiffiar"oT
адмiнiстрацii
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Киевi

2

хАло
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ольга МАШКIВСЬКА

