
 

  
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

26 липня   2019 року         м. Баштанка № 133  - р 

 
 

Про створення комісії з 

проведення службового 

розслідування 

 

На  підставі   подання Баштанської місцевої прокуратури від 23 липня 

2019 року № (15-35) 5128 вих.-19, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету 

Міністрів  України від 13 червня 2000 року № 950 «Про затвердження 

Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, та осіб, 

які  для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування», керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в’ я з у ю: 

 

1. Створити комісію з проведення службового розслідування за 

поданням місцевої прокуратури у такому складі: 

 

Голова комісії: 

Драгуновський Володимир Вікторович, перший заступник міського голови       

                                                                         Баштанської міської ради, 

  

Заступник голови комісії: 

Кононенко Лариса Анатоліївна, керуюча справами виконавчого комітету    

                                                            міської  ради, 

Секретар комісії: 

Бондаренко Альона Олександрівна, спеціаліст І категорії юридичного 

відділу, 

 

Члени комісії: 

Ситнік Ольга Миколаївна, начальник юридичного відділу, 

Гладка Юлія Сергіївна,        начальник відділу організаційно-кадрової 

роботи    

                                                   та контролю, 

Змієвська Любов Олександрівна, начальник загального відділу, 
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Олексієнко Катерина Сергіївна, головний спеціаліст відділу 

організаційно-        

                                                            кадрової роботи та контролю, 

 

 

 

2. Комісії провести службове розслідування за фактом подання 

місцевої прокуратури в порядку частини третьої статті 65 Закону України 

«Про запобігання корупції щодо наступних фактів: 

- несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування  за 2017 за формою, що 

визначається Національним агентством,  виконувачем обов’язків старости 

с.Новоіванівка Молодецьким П.І. (05.04.2018 р.); 

- несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування  за 2017 за формою, що 

визначається Національним агентством, спеціалістом відділу з питань 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища Корольовою 

Є.М. (10.04.2018 р.), 

 

3. Комісії провести службове розслідування у термін з 26 липня  до 12 

серпня  2019 року. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                             І.РУБСЬКИЙ 

 

 

 


