
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_____04 березня 2020___ року                    Старокостянтинів                         № ______66/2020-р__ 

 

 

Про проведення службового розслідування 

 

 

На підставі звернень громадянки СМОЛІЧ Тетяни Олександрівни, які 

зареєстровані у виконавчому комітеті міської ради 18 лютого 2020 року за              

№ С-242 та 25 лютого 2020 року за № С-282, відповідно до п. 20 ч. 4 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись постановою 

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

Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»: 

 

1. Провести службове розслідування стосовно встановлення або 

спростування факту надання недостовірної інформації посадовими особами 

виконавчого комітету міської ради громадянці СМОЛІЧ Тетяні Олександрівні 

щодо її перебування на квартирному обліку при виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської міської ради в позачерговому порядку. 

 

2. Створити комісію з проведення службового розслідування у складі 

згідно з додатком. 

 

3. Комісії з проведення службового розслідування: 

1) провести службове розслідування в період з 10 березня 2020 року по             

13 березня 2020 року; 

2) за результатами службового розслідування скласти акт, який надати 

міському голові до 14 березня 2020 року. 

 

4. Установити, що у випадках, передбачених абзацом 3 пункту 3 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, термін 

роботи комісії та дата подання акту службового розслідування відстрочується 

на відповідний строк. 
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5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                          Микола МЕЛЬНИЧУК 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

04 березня 2020 року № 66/202020-р 

 

Склад комісії 

з проведення службового розслідування 

 

 

БОГАЧУК  

Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови, голова комісії; 

 

КУТЕЙНІКОВА 

Аліна Дмитрівна 

 

- головний спеціаліст юридично-житлового відділу 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії; 

АНДРІЙЧУК 

Ольга Петрівна 

- завідувач юридично-житлового відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

 

БЛІЩ 

Людмила Іванівна 

 

- завідувач відділу з кадрової служби виконавчого 

комітету міської ради; 

 

ШАБЕЛЬНИК 

Наталія Іванівна 

 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

 

ЯНЗЮК 

Валентина Миколаївна 

 

- керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради, уповноважена особа з питань запобігання та 

виявлення корупції. 

 

 

 

Керуючий справами                              підпис                         Валентина ЯНЗЮК 

 

 

 


