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17 червня 201б рокч в
(дата початку перевiрки )

ва Галина Васи ионна iговi
заступниt< нача4ьника вiддiлу працi управлiння працi та соцiального захисту
насеrrення районноТ у MicTi ради;

нко олена iBHa - Н съка Dаион чеонiговi
ГОЛОВНий спецiалiст вiддiл}, працi }zправлiння працi та соцiатrьного захистч
нqселення районноi }, MicTi ради;
сенюк Тетяна чернiговi

ПОВIДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевiрки вiдцовiдно до

Закону УкраТни'ОПро очищення влади''

ськlи Dаионн чепнiговi палi
(найменування органу державноi влади/органу мiсцевого самоврядування)

розtrочато проведення перевiрки щодо таких осiб:

начаIьник в1 хгалтеDсько 1ку та зв
qqцtального захисту населення районноi )z MicTi ради:

влlння
La,
та1

Пуrшок Галина Володимирiвна - I{овозаводська м. Чернiговi
tIник нача"I1ьника вlллlл

KopHicHKo Любов В пвна -
го;rовний спецiалiс,г в

аводськ онна
1кч та звlтн

IIDавлlн

1говl
влlння п

та соцtального захист), населенt.Iя районноТ .,r' MicTi ради:
лахнеко Олена Володимирiвна - Новозаводська район м. Чеонiговi
ГОЛОВНИЙ СПеЦiа,ПiС'Г ВiДДiЛУ бУхгалтерського облiк]у та звiтностi ]rцравлiння працi

ясна Свiтлаtла мирiвна - Новозаводська чеонiговi
го облiк

та соцiального захисту населення районноТ }u MicTi ради:
Кирiсн!со Iрина Миколаiвна - Новозаводськз. районна у м. Чернiговi рада.
с1-1ецiалiс"r, 1 категорii вiддirrу б}rхгалтерського облiку та звiтностi уцравлiння поаIli
та соцizlгtьного захист]у населення районноТ }, MicTi ради:
ЯIкубець [рина IBaHiBцa - Новозаводська районна у м. Чернiговi рада. спецiатriст
1 категорiТ вiддiлу бухгаrrтерського облiку та звiтлlостi :rправлiннд гц,ацi та
соцiального захист_.,ч населення районноТ )z MicTi ррди;

та соцtального захист}r населення районнот у MicTi ради;



олексiiъна - Новозаводська

црqцLта соцlаJIьного захисту населення районноТ у MicTi ради:Ч.бо.uр о"о"Чu M"*4E"uip"? _ Ноuоruuод"uпu рuЙоrrцu i Ч. Ч"р"i.о"i truдu.

управJIlння прац1 та соцlального захисry населення райончоi у MicTi ради;Bu*"rr*"*u Л.д*"ru Bu""rirru - Но"о.uuод.рпu рuйоrr_u у ryr, йрri.оui рuдu,

'роuiдчий спецiалiст Чiддiлу по HapaxypaHHro та здiйсненню i@
,rrрu"лirн" rрацi ,u соцiаrt"но.о rах"сr.ч *r.асеrrенн" районrоТ ]u *icri радr;
кири.гlова Наталiя

соцlаJIьного захи
ненко Оксана ГеоргiЪна - Новозаво

чух Свiтлана Миха
головний спецiалiст в
ЧорнобильськоТ катас
Районноi )z MicTi ради:

ЧорнобильськоТ ка
РаИонноl )i мlст1 ради:
Пiнчук Тетяна Петрiвна - Новозаво

наум.Ч
населення в

соцiального захи

ст

ради;

1 категорiт вiддiлу у спDавах захи Чооноб о1
икатас

раl,{и;
oHHol MlcTt

Бондар Iрина l}iталiiЪна * Новозаводська нначм.Ч



Зu*чо".,y*о Чп.з"u Bp."ri*ru - Н9чо.uuод""оu рuйо*rцu , ,, Ч.о*ri.о"i ouou,
голоtsнцй спецiалiст вiддiлу з питань обсл}{гов}rвання iнвйiдiвl. ветерънiв вiй"" ,u
працi управлiння працi та соцiа,,rьцого захист]r населення районнотчiБri *огЗмiй9к Лрбов омелянiвна - Новозаводська районн? v м. QернББi рада.
головний спецiалiст вц.iлу з цитаць обслуговування iнва-rriдiв. Ъетер, анБlЕiйа
працi управлiння працi та соцiального захист]g населення рвйоцлноi ч-йi"ri ой"l-Ш*.rur. Hururrio Воrrод"*"рi**ru - Ноuо.uuод."пu рuйоrчu у ,. Чgр"i.о"i рuдu.
провiдний спецiаrriст вiддiлу з питань обсщrгов}rвання iнвалiдЫ BeTepaHiB вiйни та
trрацi управлiгrня працi та соцiа-гlьного захисту населення районнот }, Micri о*^Р"бu* оrr".о д*rurоrriiu"u - но"озuuод.uпu рuйо"ri }, '. Черri.р*i рuцо'
сtrецiапiст l категорiт вlддiлу з питаць обслугов}rвання iнвалiдь ветеранБlййlu
Працi упРавлiнчя працi та qоцiального захист}, наqеленця районноi },-Micriiu*,,
МаКСИМеНКО ВаЛеНТИНа Вiталilвца - Новозаводськ? районна ]у м. Чеопri.о*i ounu.
начапьник вiддiлу персонiфiкованого облiк), }.цравлiння працйо
захист}z населечня райрнtтоТ у MicTi ради;
Гдчщенко Наталiя АнатолiiЪна - Новозаводська qайонна ч м. ЧерFiговi рада.
rаступник начальник
ссltlizulьного захисту населення районноТ у MicTi ради:
Добкiна Тетяна IBaHiBHa - Новозаводська районна ч м. Чернiговi рада. головний
.rr"цiuri., uiддir}r rер"оr,iфiкоuаrrого обrriп:п ч.rрuuлi о
захист)z населення районноТ }r MicTi ради:ШУ.' Crirrru"u АrДрi'*"u - Ноuо.uuоД.uпu рuйоrru У '' Ч.р"i.оui рuдu.провiдний спецiалiст вiддiл), персонiфiкованого оЪЙffiавлйя-прйlа
соLtlшьного зах
БашинсЬка IнПа IBaHiBHa - НовозавоДська оай.онна :у м. Чернiговi paou,
спецizr-rliст 1 категорiТ вiддiл]r церсонiфiкованого u
соц,шьного захисry
Дзюба Iрина ВlлеDi'шна - Новозавqдська районна у м. Чернiговi рада. спецiапiст
1 категорii вiддiлу персонiфiковацого облiк}, }rправлiнняffiо
Замула IHHa Микол4iЪна - Новозаводська районна :у м. Чернiговi рада.
СПеЦiаПiСТ 1 цаrегорiТ вiддiл., персонiфiкованоiЪ" БЙБlЙвiБйlйillu
IBaHbKo Г4нна Васи"цiвна - Новозавод,ська районна v м._ Чернiговi рада.сшецiалiст 1 категорiт вiддiлr, персонiфiкованогь o u

Саенко СвiтлаЦа Петрiвна _ НовозавоДська районна }, м. Чернiговi раДа.
СПеЦiШiСТ 1КаrеГОРiТ ВiДдiлу персонiфiкованого облi_\,, _lrгrrввдiffiu
Тоr"* Orr"nr? I.opi"ru - Ноuо.uuод."пu рuйо"*ru у ,. Ч.о"i.о"i рuдu. .r.цi-i.,
1 пur..орiI 

, 
uiддiпу ,ер.о*riфiuоuu*rо.о обrriп}. ]nn



СИМОНеНКО .ОДеНа ЛеОНiДiвна - Новозаводська районна ч м. Чернiговi рада.

'uuuдhr"ц 
qiддirу ,о norroor. .u цirruоu", 

""nop".ru".r"', no--'--.---------..------:
та соцlzLгIьного захисту населен нноТ у MicTi

Чепняк iя Михай.пiвна - аионна м.Ч
вций соцiальний iH льовим

виttористан$ям коштiв }rправлiння працi та соцiагtьного iахист.ч населення
РайОнноТ )z MicTi ради;
Крамаренкр Любов Qтепанiвна - Новозаводська районна v м. Чернiговi рада,
голрвниЙ спецiа-гriсТ вiддiл}, по контролю за цiльовим викорцстанням коштiв

цJIlння працi та соцiаrьного з йонноТ у MicTi
вик Ганна колаiъна - Новоза а у м. Чернiговi

державний соцi€tльний iнспектор вiддiлу по цонтролю за цiлъовл}д використанням
no-Tiu УпрuвriнЦо rрацi 

'а 
соцiаru*,ого за*исrу н?селенн" райоrr*rоi ]n Micri рuдrдЛurо"r*о Huoio М"*оr,rчiъrч _ Houo.uuon.unp рuйоrrru у ,. Ч.о"iiЬuГ o*u.

ДеРЖ?РНИЙ СОЦiurrrЬНИй iнспектор вiддiлу по контролю за цiлiЬБм використанням
5groriu ynpuurri"rr" прuцi ru.оцi-u"о.О.u*r.rУ 

"u..n.*rr" рuйоч*rоi у riЙБйil
Ivlu.'ro,,*uu Irr*ru Anurorii*"a _ Ho"o.uuoo."nu оuйоrrru У й. ЧБо"iйJ o*u.
дерrкавний соцiалlьний in...nro

-

коштtв управлtння працi та соцiального захистy населення районноi ч MicTi
ионна

iнспек ьовим в
коштtв )zправлiннд працi та соцiального захисту ru..r.rr" рuйоr"ОI }, ,i.ri рuд*(пpiзвише,iм'ятaпoбатькoвi";стoсувaнняпoЛoжeнняЗакoнуУкpаiни..Пpo

очищення влали")

Голова НовозаводськоТ
(найменування посади керiвника органу

районноi ]r м. Чернiговi ради .

лержавноТ влади/органу м iсцевого самоврядувпння) (iнiцiали та прiзвище)


