
У К Р А Ї Н А 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 12 квітня 2018 року                                                                                                           № 45

м. Кропивницький

Про внесення змін 
до розпорядження міського голови 
від 19 березня 2018 року № 36 
“Про проведення 
службового розслідування» 

Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 42, 59 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 65 Закону України „Про запобігання
корупції”,  відповідно  до  Порядку  проведення  службового  розслідування
стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від 13 червня 2000 року № 950, враховуючи  службову записку начальника
відділу  з  питань  запобігання  і  виявлення  корупції  та  взаємодії  з
правоохоронними та контролюючими органами Шишка О.М., внести зміни
до  розпорядження  міського  голови  від  19  березня  2018  року  №  36  “Про
проведення службового розслідування”, а саме:

в  пункті  1  цифри та  слова  “13  квітня”  замінити  на  цифри та  слова
“15 травня”;

в  пункті  3  цифри та  слова  “18  квітня”  замінити  на  цифри та  слова
“18 травня”.

Міський голова                                                                                      А. Райкович

Чубар 24 64 86



У К Р А Ї Н А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 19 березня 2018 року                                       № 36

м.Кропивницький

Про проведення 
службового розслідування 

Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 42, 59 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 65 Закону України „Про запобігання
корупції”,  відповідно  до  Порядку  проведення  службового  розслідування
стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від 13 червня 2000 року № 950, враховуючи подання Кіровоградської місцевої
прокуратури  від 12 березня 2018 року № 12-86/2041 вих. 18

1. Провести службове розслідування в період з 20 березня по 13 квітня
2018  року  з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню
правопорушення,  пов’язаного  з  корупцією,  директором  комунального
підприємства “Електротранс” Кіровоградської міської ради” Луценком О.В. 

2.  Затвердити  склад  комісії  з  проведення  службового  розслідування
згідно з додатком. 

3. Комісії до 18 квітня 2018 року надати акт службового розслідування
міському голові для розгляду та прийняття рішення.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

Міський голова            А.Райкович

Чубар 24 64 86



     Додаток
                                                     до розпорядження міського голови

                                                                         19 березня 2018 року
                                                                         № 36

  
СКЛАД

комісії з проведення службового розслідування

Голова комісії

Мосін
Олександр Володимирович

- заступник  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради

Секретар комісії

Чубар
Вікторія Леонідівна

- головний  спеціаліст  сектора  з  питань
запобігання  і  виявлення  корупції  та
взаємодії  з  правоохоронними  та
контролюючими органами

Члени комісії:

Вергун
Олександр Сергійович

- начальник управління розвитку транспорту
та зв’язку

Пільчік
Тетяна Станіславівна

- начальник контрольної служби

Смаглюк
Марина Олександрівна

- начальник юридичного управління

Шишко
Олександр Миколайович

- завідувач  сектора  з  питань  запобігання  і
виявлення  корупції  та  взаємодії  з
правоохоронними  та  контролюючими
органами

Завідувач сектора з питань 
запобігання і виявлення корупції та 
взаємодії з правоохоронними та 
контролюючими органами                                                                      О. Шишко


