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ПОПАСНЯНСЪКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ПОПАСНЯНСЪКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

Д  / АЗ ’ м Попасна № /3  $ &

Про проведення службового розслідування

Керуючись статтями 6, 25 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», пунктом 8 частини третьої статті 6 «Про військово-цивільні 
адміністрації», статтями 1, 62, 65 Закону України «Про запобігання корупції», 
поданням Лисичанської місцевої прокуратури від 12 липня 2019 року № 01/60- 
1998 вих-19, постанови 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, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання 
корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування», 
зобов’язую

1. Провести службове розслідування стосовно Змитрович Яни Володимирівни 
директора КУ «Районний Будинок культури Попаснянської районної ради», 
щодо встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного 
правопорушення.

2. Створити комісію з проведення службового розслідування у складі, що 
додається.

3. Комісії з проведення службового розслідування:
- провести службове розслідування стосовно Змитрович Яни Володимирівни 

директора КУ «Районний Будинок культури Попаснянської районної ради» у 
термін з 29 липня до 12 серпня 2019 року;

- ознайомити Змитрович Яну Володимирівну, директора КУ «Районний 
Будинок культури Попаснянської районної ради» з її правами, як особи 
стосовно якої проводиться службове розслідування;

- за результатами службового розслідування забезпечити складання 
відповідного акту, підписання його всіма членами комісії з проведення 
службового розслідування, ознайомлення з ним Змитрович Яну 
Володимирівну, директора К У  «Районний Будинок культури Попаснянської 
районної ради» та подачу його на розгляд голови райдержадміністрації -
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керівника районної військово-цивільної адміністрації для прийняття 
відповідного рішення;

- за результатами проведеного розслідування повідомити Лисичанську 
місцеву прокуратуру.

4. Службове розслідування провести без відсторонення Змитрович Яни 
Володимирівни, директора КУ «Районний Будинок культури Попаснянської 
районної ради», від здійснення повноважень на посаді.

В.о. голови райдержадміністрації-  
керівника районної військово-цивільноїуУ^' 
адміністрації ( //у  ££(?(!'С г^



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням голови 
райдержадміністрації -  
керівника районної 
військово-цивільної 
адміністрації

СКЛАД
комісії з проведення службового розслідування

Кошелева
Карина Володимирівна

- заступник голови райдержадміністрації, 
голова комісії;

Калюжна
Ольга Олександрівна

начальник відділу культури, заступник голови 
комісії;

Сінкевич
Юлія Георгіївна

головний спеціаліст відділу культури, 
секретар комісії;

Бобік
Ольга Анатоліївна

Карачевцева
Г алина Василівна

Члени комісії:
начальник фінансово-господарського відділу 

головний бухгалтер управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації;

начальник управління
райдержадміністрації;

фінансів

Мельниченко
Галина Іванівна

Нечепуренко
Тимофій Юрійович

Подворотня
Анастасія Вікторівна

- начальник відділу соціально-економічного 
розвитку, грошово-фінансових відносин та 
інвестиційної політики управління економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації;

- в.о. начальника відділу містобудування та 
архітектури райдержадміністрації;

- головний спеціаліст із запобігання та 
виявлення корупції апарату 
райдержадміністрації;

Попова
Вікторія Юріївна

- керівник апарату райдержадміністрації;

Сідоренко
Олег Ігорович

головний спеціаліст юридичного відділу 
апарату райдержадміністрації;



Цирін
Олег Михайлович

- головний спеціаліст -  юрисконсульт відділу 
організаційної роботи управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації;

Чернікова
Алла Михайлівна

- начальник юридичного відділу апарату 
райдержадміністрації;

Ярославцева
Людмила Євгеніївна

- начальник відділу управління персоналом 
апарату райдержадміністрації.

Начальник відділу культури Ольга КАЛЮЖНА


