
yKPAiHA

КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ШРЖАВЕIА AД4IHI С ТРАЩЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька ltn з€f /а; -р// /f

Про сmворення робочоi zрупu dля
провеdення |цокварmшlьноzо оцiнювання
diялtьносmi працiвнакiв mа KepiBHaKa
Ка"м'янка-Бузькое0 ВП ГУНП YKpa|iHa у
львiвськiй обласmi

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи оПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>, На

виконання дор)л{ення гоJIови Львiвськоi облдержадмiнiстрацi[ вiд 17 .0З.201.7

Jф 2910/6-17 (З метою сприяння Нацiональнiй полiцiТ у ЛьвiвськiЙ областi. У
проведеНнi заходiв, спрямованих на вивчення стану дотримання працiвниками
територiаJIьних пiдроздiлiв полiцii та Тх керiвниками принципiв ДiЯЛЬНОСТi

гrолiцiТ, Rизначених роздiлом II Закону Украiни <Про Нацiона;rьнУ ПОЛiЦiЮ>:

1. Утворити робочу групу для проведеннlI щокварт€Lльного оцlнюванFIя

дiяльностi працiвникiв та керiвника Кам'янка-Бузького ВП ГУНП УКРаiНИ У

Львiвськiй областi згiдно з додатком 1.

2. Утворенiй робочiй групi органiзувати та провести роботУ (ДО 4 ЧИСЛа

мiсяця, наступного за звiтним) по щокварт€lльному оцiнюванню дiяльностi
працiвникiв та керiвника Кам'янка-Бузького ВП гунП Украiни у Львiвськiй
областi вiдповiдНо до криТерiiв оцiнювання, визначених додатком 2.

3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, розпорядження голови

Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацii вiд з0.03.2017 Ns 168102-08l|7 <Про

створеннЯ робочоi групи дJUI проведення щокварт€rльного оцiнювання

дiялiноСтi гrрацiвникiв та керiвника Кам'янка-Бузького вп гуНП УкраiЪц у
Львiвськiй областi> та вiд 02.10.2017 Jф 556/02-08/17 кПро внесення змiн в

розпорядження голови Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацii вiд 30.05.2017
jф i68/02-0s/17 <Про cTBopeHHrI робочоi групи для проведення щоквартаJIьного

оцiнювання дiяльнЬстi працiвникiв та керiвника Кам,янща-Бузъкого вп гунп
Украiни у Львiвськiй областЬ.

4. Kcl ням розпорядження покласти на керiвника апарату
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Голова

чанську.

B.I. Кирилич



,Щодаток 1

до розпор.:д*"."тя голови районноТ

року

,{

склАд
робочоТ групи для проведення щоквартального оцiнювання дiяльноСтi

працiвникiв та керiвника Кам'янка,Бузького ВП ГУНП Украiни у
львiвськiй областi

державно1 адм1

височанська Любов
Петрiвна

керiвник апарату райдержадмiнiстрацii,
голова робочоi групи

,Щякiвнич Роксолана
Йосифiвна

спецiа_гriст вiддirry правового забезпечення,
jtl

взаемодii з правоохоронними органами,
оборонноI та мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання
та виявленнrI корупцii
р аидержадмlнlстрац11,
секретар робочоi гDупи

апарату

Шульган Вiталiй
Петрович

голова асоцiацiТ мiсцевих рад,
член робочоi групи (за згодою)

Рудко Микола
степанович

голова |ромадськоТ органiзацii Захисту прав
iHTepeciB воiЪiв АТО,
член робочоI групи (за згодою)

та

савка ольга
Щмитрiвна

нач€Llrьник вiддiлу iнфраструктури
комун€rльного господарства

р айдержадмiнiстрацii,
член робочоi групи

та житлово-

Борис Мар'ян
Володимирович

провiдний спецiалiст вiддiлу правового
забезпеченIUI, взаемодiI з правоохоронними
органаI\4и, оборонноТ та мобiлiзацiйноi роботи,
запобiгання та виявлення ксiрупцiТ апарату

р айдержадмiнiстр ацii,
член робочоi групи

Керiвник апарату

райдержадмiнiстрацii л. Височанська



ýодаток 2

до розпорядження голови районноТ

20 i 8 року

К р нт epiT оц iHKl i*a к ня дцirrлдьнслетi п Езаrцiвн ltKi в
1{:а rr' я tl lta- f{_чзь коr,о ГJ il [ [' "\' fi гi У краiЪ и }, Дьвiвсьlti.й об;l acTi

_l. l{l,,Bipa IiеOеJIення paI"{{*)II\/ :itl i-лрrзцiвtlикiв вil,,Iдi;rентля лоiтiцiТ,
2. Забезiтсчеj]ня захиi,чеiltlсз,i та безttекlr i{аселення праuiвtiиками

вiдлiленlля полiцil'-
З, I-oTorrHicTb rtаселё;нtr-lя райоrrу дсl спiвпратti з псlriцiсю"
4. За;;1ово.itенiст,ь jjз!€ле;:lIi:л 1эобrэтсitо пpailiBltltltiB вiддi.шенrrя iтtiлiцiТ:

.J. i. rrалагод){tеЕня KoHTa,KT,iB з полirliсrо;
;l,.rl. якiсr,ь lIрOЕеденIiх iлt,l.пiлliсю заходiв;
,4.3, iнфс;LrN4у}tаi{ня Е{ацt; }iOду рi,r:зс.;riлуванlм кримiна;tllFiик lli]овад)l(еl{ь:
zi.4.piвегrь п;эофесil-лноТ tтики прtlцiвникiв ло.liцii;

.ý. Рiвегrь Kopyrruil': ,1.5i> - взагалi jзiдс1,,illi корупцiйнi прояijи; |.,\)l -
jjp'iiiTt{L]Fiо вiдс;,,тнi клэiэугrлliйьri ,ii]ояtJи, ,( j) _ пi,tlтriерджсtlоi iь;форt"iацiТ прrr
i:rlрyпцiлiiti пlrоявl4 }{е]иас; (2.)) -- rr-i,lроздiл враженiлй i;opylrllieto; << l>> - пiд,ilозл:irl
l r о rзн i с,гt* Kop,/r,{ll r..i l]a нliГr.

6. --iага-цъrrий piBeHb якоr:тi Fiа.цit}llu{ пOслуг.
'i, Здiт,увrjiiIjrl (r_r_ltlпriоячнt-,,]ш()l{t]артЕ!JIlэ}{е" _лс,,рiчне)прti;чiялылiс:,tь гlсlлiltil'

I ] ер{],д r.t iсlцевок: fi) f}ма-до}о,

8. l}засrиодiя праrliвrттtь:iв вiдiдлlilэнлlя полiцij, з ра}"r/(сjржалмiнiстра.цiсю.
:t. IJзасллолiя гiраuiвrrllKilз г;о;riцiT з гроiйалськl]мI,I орга}Ill}аIдiямrт.

10 Cilillпp;tцri полiirейськ.riх з ilрадстаIJF]l,iкаIfи засобiь h{зffовOТ iнформrrrti)'

iкi.пькiсть виступili, публiкаrlil. вliсвiтленгi,lt ак,гуiLrIьноi iнфоlэrrлацii в сотдiатtl,tt,.i;<

мережах1"

Kplrr"epiii оц irl юli ання дiя.пьноr:тi Kepiвl{ff ка

громадою.
розробцi та заfiровадженtтi

вiд ll

Кам'яшка-Бузького Е}f, Г}ЦШI Укра'iЪи у Львiвськiй областi
1. fiоступнiсть начальника цoJriI{iT для. населення району.
2. Задоволенiсть населеннlI роботою Еа{{€uъника гrолiцiТ.
J. В:лас:модiя працiвнике по;riцiТ з pijoT]eBc.rto

4,, Irriцiа,гrtвriiс,r,ъ rrallaлbтfliкa полiцiI у
i i рогрir]и р1 б езпек и I titc ел сння i7 ili'rолу

Гiримiтка: orlittltibaHitri проводит,ься за ii'ятlлбаJiьtlсю сlIстеIчi()ю По Kоxctiol,l}, з tll,HKriB

реiiгi,tltlу 1.Kpirr.r рiвrrя корyпllii, яitrlй rэt_цil;tоеl]ься за окремами oriiHicabtrT. де r<5>- ДУ)iiе ЛобРе.
,,-{,, -,.;обпе. ,,J,.,- lIcСepcJHbo. t<2ll - ll{,)г1"н(,). .(, ll; - ху, >ке ttога,ltо).

Ке;riвник аtlfiраlгу

раiiдержадtчliлriстра цiТ Л. Rисочанська


