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наччlJIьник фlнансо

Додаток 4

(в р е дакц ii п о стан о ви к аб iH eryTrli?:#:'"Kp аiъ и
вiд 25 березня 2015 р. J\Ъ 167)

ПОВIДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевiрки вiдповiдно до

Закону Украiни ООПро очищення владиr'

1б червня 2016 року в Новозаводськiй районнiй ч м. Чернiговi радi(Дaтaпoчаткyпepевipки)(нaЙмeнyвaнняopганyДepx<авнoТ"nuд'

розпочато проведення перевiрки rцодо таких осiб:
Дани".цьченко Надiя Леонцiвна - Новозавочсчка р,айонна :r м. Чернiговi рада.

lння HHol ч MlcTl
КQваль Антонiпа Григо а- овозаводсь айонна м.Ч 1говl

пник начаJIьника фiH IIравлlння н MlcTl -начаJIьник
бюджетного вiддiлч:
ЧУчвага Наталiя Петрiвна - НовозавоДська райрнна }, м. Чернiговi раДа.
ЗаСТУПНИК НаЧаЛЬНИКа бЮДЖеТНОГО вiдДiлv фiнансового управлiння оutоппо', "MicTi ради:
lVIатУзко Тетяна Петрiвна _ НовозавоДська районна у м. Чернiговi раДа.
головний спецiалiст бюджетного вiддiлу фiнансового чправлiння районнот ч MicTi

ЮIЦеНКО ОЛеНа BiKTopiBHa - Новозаводська районна v м. Ч9рнiговi рада.пРоuiД'"й спецiuriсr б.д*еrrо.о uiддirrу фiнан"оuо.о .,rrраuлirrн" райо*rrrоi,,, ,i.ri
Логвинеlлко ольга АнатолiiЪtlа - овозаво ка районна у м. Ч lговl

ради;

ради;

начеLльник нансово-госпо

rцков €

забезпечення-головний

ирович - новоза ька оайо м.
ько печенсfIецliLлlст

Hurup.*rr.o Юоiй Аrr.urпriйоu", - Ho"oauuoo.unu оuйоппru u ,. Чaопl.оui ouou,
начальнИк сл}uжби }, справах дiтей районнот )z Micqi радц;
Тимошrенко Ганна IBaHiBHa - Новозаводська районна }, м. Чеонiговi рада.
головний спецiа,чiст, головний б
ради;

ИYсп ионноl у MlcTl



Попович IBaH Миколайович - Новозаводська районна }u м. Чернiговi рада.
ЗаtslДУВаЧ ceкI'oPv ПРОфiЛаКТИЧНqi РОботи та соцiального захисту тiiеЙ слЙбП
СУб9оriru Теr'"rа ЮрiiЪrч - Ноuо.u"одсuпu рuйо*rrru ч *. Чер*,i.оui рuдu...r.цi-i., 1 nar..opii .enrop.,r .rрофirruпr".r"оi робоr" ,u *цi*"t ого захистy дiтей
СЛ}rжби }' справах дiтей районнот }' MicTi ради;
ЦипУриrrда Олег Миколайович - Новозаводська, районна }z м. Чернiговi рада.спецiалiст 1 категорii сектору профiлактичнот роботи та соцi**о.о захисту дiтей

завlдувач секто ня та сiмейних форм виховання служби

ДаНИЛЬЧеНКО НаТаЛiЯ ВОлодимирiвна - Новозаводська районна ч м. Чернiговi
РаДа" СПеЦiаЛiСТ 1 КаТеГОРii сектору опiки. пiклчвання та сiмейних форм u"**"
Сл}rжби }z справах дiтей районнот }r MicTi ради:
Map.rvK Iрина Петрiвна - Новозаводська районна }z м. Чернiговi рада. начальник
упра"rirr" rрацi ru соцiаrr"но.о .ux"cT.v на"еrr"н*r" рuйоrrrrоi ]r Mi.ii рад":-
ончyков олекса нтинович - Новозаводська райодна у м. Чернiговi
рада. заступник нач€шънцка управлiння працi та соцiального захист}z населення
районноТ )z MicTi ради:
KpaBertb Ганна Ми водська районна у м. Чернiговi рада

ольхtlвик Яlrа Володимипiвна - Новоз?водська районна }u м. Чернiговi рада,

'rрооiдrr"й "п.цi-i", - .р""пон"]члu, )rпраurrirrн" прЙГiа]Йi-uпоiо *хru.ro
ЦаСелення районноi )r MicTi ради:

Iль,снко Олена ВолоlимЦрiвна - Новозаводська районна }z м. Чернiговi рада.

Бордакова Олена Михайлiвна - Но ська Dаионна
цоловний спецiалiст много та комц'ютерного забезп

нlговl Dада
lння п...-

тасоrtlального захисту населення районноi у MicTi ради:
Савченцо Nlа$сцм Миколайович - Новозаводська районна:ч м. Чернiговi рада.овний сп9цiалiст прогDамного ення упDавлlння п
та соцlаJIы{ого захисту населення районноТ у MicTi ради:
третин.нiков €вген олександрович - Новозаводська районна _.r м. Чернiговi

головний спецiалiст п го та комп'ютерного забезпе

хмеленовська Наталiя Михайлiвна - Но ська районна чеонiговi
бсидiй та

оцiальних допомог 1ння працl та соцl€tпьного населення пайоннот

Н&VМ: нlговtХристенок ТамаDа Дмитрiвна - Но
ЗаСцrпнИк начальника вiддiл)z с}rбсидiй та соцiа-гtьних допомог
т,а соцtальгtого захист), населення районноТ ч MicTi ради;

lння п



Бiлич оксана олексiiЪна - Новозаводська. районна ч м. Чернilовi рада.
о;rовний спецiалtiст вiддiлч счбсилi сошl€tпьних омог управлlння пDацl та

соцtального захист_ч населення районноi }, MicTi ради:
виноградова Свiтлана заводська районна у м. Чеонiговl
РаДа. гОловниЙ сцецiалiст вiддiл}, с}rбсидiй та соцiальцих допомог чправлiння
ПРаЦi Та СОЦiальЦого захист}, населення районноТ _"r MicTi ради;
ЗУб НаТаЛiЯ IBaHiBHa - Новозаводська районна ]r м. Чернiговi рада. головний
сrrецiа;riст вiлдiзlу с)rбсидiй ,га соцiалъних допомог чправлiння працi ,га

СОцiального захист}, населення районноi ), MicTi радц:
ьомака Людмила Миколаiъна - Новозаводська районна у м. Чернiговi

головний спецiалiст вiддiлу субсидiй та соцiальних допомог :чправлiння працi та
соr{iального захист}, населення районноi )u MicTi ради;

свiтлана Миколаiъна - Новозаводська rrайонна чепнiговi
головпиЙ спецiалiст вiддiлч субсидiй та соцiа_пьних допомог влlння пDаul та
соцtальгtого захисту населення районноТ }z MicTi ради:
яIкчба Валентина нтинlвна - ион м. Чеонiговi
головний спецiаrriст вiддiлу субсидiй та сошiалъних омог гIравлlння працl та
соцtа-гtьного захист_ч населення районноТ }z MicTi ради:
Левченко ольга IBaцiBHa _ НовозавоДська районrJа У м. Чернiговi раДа.
провiдний спецiалiст вiддiд)z сУбсидiй та соцiальних допомог }zправлiння працi та
соцiального захист]у населення районноi }z MicTi ради;
мотиль Тетяrlа олександрiвна - Новозаводська районна ]r м. Чернiговi рада,
провiдний спецiалiст вiддiлу субсидiй та соцiальних допомог управлiння поапi та
соцtального захист). населення районноТ у MicTi ради:
ребогова Iрина Михайлiвна - Новозрводська районна ч м. Чернiговi рада,
провiдний спецiалiст вiддiл}z субсидiй та соцiа_гlьних допомог управлiнrr" .ro*i ,u
соцiального захист}z населення районнОТ }z MicTi ради:
розлач Iрипа Сергiiвна - Новозаволсь на у м. Чепнiговi
сгrецiатliст вiддi-lI}, с}rбсидiй ,га соцiальних допомог упоавлiння п

в
а сопlzlJlь

захисчz насел9ння районноТ у MicTi ради;
сидорович fрина Миколаiъна - на чернiговi
провiднИй спецiаЛiст вiддiлч счбсидiй та соцiальних допомог
соцlального захисту населення районноi у MicTi ради;

iння п

Бойко Тетяна оле iBHa - Новозаводсь онна V м. чернiговi
сlrецiаliс,г 1 катеr,орiТ вiддiл iй,га соцiальних
соцlального захистY насеJIення районноi у MicTi ради:
Данилевська Iрина Володимирiвна - Новозаводська районна _.r м. Чgрнiговi
рада. спецiалiст 1 категорii вiддiл}' счбсидiй та соцiальних допомог управлiнtlя
гIрац1 та соцlального захисту часелення районнот у MicTi ради:
коваленко Iрина днатолiiъна - Новозаводська районна ]r м. Чернiговi рада.
СПеЦi?ЛiСТ 1 КаТеГОрii вiддiлу субсидiй та соцiальних допомог управлiння працi Tu
СОцiального захист}z населення районноТ }z MicTi ради;

опомог 1ння п



ладоха олеся С_ергiiвна - FIовозаводська районна у м. Чернiговi рада. спецiалiст

соцtального захист.у населення районноi у MicTi ради;

1и та ьних доп влlння пDапl

моDrvн Тетцна Михайлiвна _ Ночозаводська районна :ч м. Че.рнiговi рада.
спецiалiст l категорiт вiддiлу субсидiй та соцiаJIьних допомог управлiння поашi та
сошlального захи аселення оайоннот
Полянс оксана Василiвна - овозаводська раионна м. Чеонiговi
спецiалiст 1 ка их допомог правлiння

спешiа_гriст 1 ка €tльних допо влlння пDапl та
соцiального захи.ст}, населення районноТ у MicTi ради.

(прiзвище, iм'я та по батьковi осQби, мiсце роботи,посада на час застосування положення Закону УкраТни.'Про
очищення влади")

Голова Новоза_в одськоТ
(найменування посади керiвника органу

районноТ ]r м. Чернiговi ради
лерlкавноТ влали/органу м iсцевого самоврялування)

О.А. Атрощенко
(iнiцiали та прiзвище)


