
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

19.09.2019                  м. Запоріжжя                                  № 449 
 
 
Про проведення службового 
розслідування стосовно  
Гордієнка  В.В. та Сергієнка О.О. 
 
 

          Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», пункту 1 Порядку проведення службового розслідування 
стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України             
від 13.06.2000 № 950, на виконання листа Управління Служби безпеки України 
в Запорізькій області від 16.09.2019 № 5916-1308, з метою встановлення причин 
та умов, що призвели до фактичного невиконання робіт з будівництва  
з’єднувального каналу між Молочним лиманом та Азовським морем на 
території Якимівського району Запорізької області,  чим було створено загрозу 
виникнення надзвичайної ситуації та завдання істотної шкоди державним 
інтересам, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

 1. ПРИЗНАЧИТИ службове розслідування стосовно                     
ГОРДІЄНКА Віталія Валерійовича, директора Департаменту екології та 
природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації, та 
СЕРГІЄНКА Олександра Олексійовича, заступника директора Департаменту 
екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації. 
 

 2. Службове розслідування стосовно Гордієнка В.В., директора 
Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, 
та Сергієнка О.О., заступника директора Департаменту екології та природних 
ресурсів обласної державної адміністрації провести з 19 вересня по 18 жовтня 
2019 року. 
 

3. Створити комісію з проведення службового розслідування стосовно 
Гордієнка В.В., директора Департаменту екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації, та Сергієнка О.О., заступника директора 
Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, 
та затвердити її склад (додається). 
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 4. На період проведення службового розслідування відсторонити 
Гордієнка В.В. від здійснення повноважень на посаді директора Департаменту 
екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації. 
 

 5. На період проведення службового розслідування відсторонити 
Сергієнка О.О.  від здійснення повноважень на посаді заступника директора 
Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної 
адміністрації. 
 

6. Покласти виконання обов’язків директора Департаменту екології та 
природних ресурсів обласної державної адміністрації на період проведення 
службового розслідування стосовно Гордієнка В.В., директора Департаменту 
екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації, та 
Сергієнка О.О., заступника директора Департаменту екології та природних 
ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації, на КАТКОВУ Ірину 
Іванівну, заступника директора департаменту – начальника управління 
регулювання природокористування та охорони природних ресурсів 
Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. 

 
 7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за мною. 
 
 
 
 
Голова                             Віталій   ТУРИНОК                                              
 


