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Голові ГС “ Миряни ”
Василю МАКАРОВСЬКОМУ
01103,м.Київ-103,а/с-72
Щодо надання відповіді
Шановний пане Василю!
Ваш лист від 18.06.2021 №1806/1 щодо звільнення Горєвого Д.О. з посади
начальника відділу релігій та національностей департаменту з питань
культури,

національностей

та

релігій

Львівської

обласної

державної

адміністрації до закінчення строку випробування у зв’язку з невідповідністю
державного службовця займаній посаді розглянуто в межах повноважень.
Повідомляємо, що наказом директора департаменту з питань культури,
національностей та релігій обласної державної адміністрації від 21 травня
2021 року №132-к Горєвой Д.О. призначений на посаду начальника відділу
релігій та національностей департаменту за результатами конкурсу з 24 травня
2021 року з випробувальним строком 6 місяців з дати призначення,
з дотриманням Закону України “Про державну службу”, Конституції України
та встановлених вимог.
Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме
обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні,
зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального
і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови,
політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи
іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не
допускається.
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Також

відповідно

до

статті

21

КЗпП

забороняється

будь-яка

дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав
і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та
іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи
наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних
обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому
об’єднанні громадян, участі у страйку .
Враховуючи те, що Вами не було надано прямих доказів щодо здійснення
неправомірної

поведінки, а також

те, що департамент не наділений

повноваженнями на витребування та дослідження доказів, інформуємо, що не
вбачаємо підстав для звільнення із займаної посади Горєвого Д.О.
Також повідомляємо, що відповідно до статті 55 Конституції України Ви
можете звернутися за захистом своїх прав до судових чи правоохоронних
органів.
Одночасно повідомляємо, що Горєвому Д.О. звернуто увагу на
недопущення дискримінації будь-якого віросповідання під час виконання
службових обов’язків.
З повагою
Директор департаменту
261-22-27
Ю.Галаз

Ірина ГАВРИЛЮК

