
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

28.11.2019                  м. Запоріжжя                                  № 589 
 
Про проведення службового 
розслідування  

 
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, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання 
корупції" прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 13.06.2000 № 950, на виконання листа прокуратури 
Запорізької області  від 31.10.2019 № 05/3-881вих-19, з метою встановлення 
причин та умов, що сприяли порушенню вимог ст. 59 Закону України «Про 
запобігання корупції» відповідальними особами відділу управління персоналом 
апарату Запорізької обласної державної адміністрації,  
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Призначити службове розслідування стосовно факту ненадання 

реєстратору Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення, копії наказу керівника апарату 
облдержадміністрації від 15.07.2019 № 101-к «Про оголошення догани 
Ковальову О.В.». 

 
2. Службове розслідування провести з 25 листопада 2019 року по 15 січня 

2020 року. 
 
3. Створити комісію з проведення службового розслідування стосовно 

факту ненадання реєстратору Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, копії наказу керівника 
апарату облдержадміністрації  від 15.07.2019 № 101-к «Про оголошення догани 
Ковальову О.В.» (далі – Комісія) та затвердити її склад (додається). 

 
4. Комісії в строки, передбачені в п. 2 цього розпорядження: 



 2
1) провести службове розслідування в порядку, встановленому Порядком 

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, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950; 

2) за результатами службового розслідування скласти акт та надати його на 
розгляд голови обласної державної адміністрації; 

3) у разі виявлення під час службового розслідування ознак  
дисциплінарного порушення в діях (бездіяльності) посадових осіб апарату 
обласної державної адміністрації, відобразити дані факти в акті для організації 
дисциплінарного провадження у встановленому законодавством порядку.  

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за мною. 
 
 

Голова         Віталій ТУРИНОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


