
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИМ МІСЬКИМ ГОЛОВА 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

Про проведення службового 
розслідування 

Прокурором міста направлено до міської ради подання в порядку ст. 23 
Закону України "Про прокуратуру" від 19.12.2012 № 63/5852 вих 12 (від 
14.02.2013 вх. № 12/1157) про усунення порушень закону, причин та умов, що 
їм сприяли, скасування рішення, притягнення винних посадових осіб до 
відповідальності. 

З метою перевірки питання, порушеного у поданні, на підставі листа 
департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропет-
ровської міської ради від 14.03.2013 вх. № 8/791 та керуючись Постановою 
Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 "Про затвердження порядку 
проведення службового розслідування стосовно державних службовців": 

1. Створити комісію з проведення службового розслідування у складі 
(додається). 

2. Комісії (п. 1 цього розпорядження) провести службове розслідування, 
термін якого не може перевищувати двох місяців, щодо наявності правових 
підстав для прийняття зазначеного у поданні прокурора рішення. 

3. Департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпро-
петровської міської ради (Величко О.В.) надати відповідь прокурору міста про 
результати перевірки фактів, викладених у поданні, у встановлений законо-
давством термін. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
міського голови - керуючого справами виконкому міської ради Отченка М.М. 

Міський голова 

В.о.міського голови 

І.І. Куліченко 

М.В.Романенко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови 

СКЛАД 
комісії з проведення службового розслідування 

Отченко 
Микола 
Миколайович 

заступник МІСЬКОГО голови - керуючий справами 
виконкому міської ради, голова комісії 

Решетник 
Олег Анатолійович 

- заступник начальника управління правового 
забезпечення департаменту корпоративних прав та 
правового забезпечення Дніпропетровської міської 
ради, секретар комісії 

Члени комісії: 

Палаш 
Галина Василівна 

заступник начальника відділу кадрової роботи та 
протокольних заходів Дніпропетровської міської 
ради 

Мовчан 
Валентин 
Миколайович 

директор департаменту транспорту та зв язку 
Дніпропетровської міської ради 

Чайка 
Лариса Василівна 

заступник начальника управління з цивільного 
будівництва міста Головного архітектурно -
планувального управління Дніпропетровської 
міської ради 

Заступник начальника відділу 
кадрової роботи та протокольних 
заходів Дніпропетровської міської ради Г.В. Палаш 


