
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

16 червня 2022 року м. Бережани №152-р 

 

Про проведення службового розслідування 
 

Розглянувши заяву адвоката Дарморіс О.М. в інтересах Гречаника О.В. від 

14.06.2022 року вих. № 222, зареєстрованого в Бережанській міській раді від 

15.06.2022 року вхід. 1224/03-12  щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності начальника служби у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради, відповідно до 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 року № 950 «Про 

затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» 

(зі змінами) (далі - Порядок), керуючись статтею 12, пунктом 20 частини 

четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Провести службове розслідування стосовно начальника служби у справах 

дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 

міської ради Максимчак Оксана Василівна щодо можливого неналежного 

виконання нею своїх посадових обов’язків. 

2. Визначити предметом службового розслідування виконання Максимчак 

Оксани Василівни посадових обов’язків та повноважень начальника 

служби у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради, перевірка фактів, вказаних у заяві 

адвоката Дарморіс О.М. в інтересах Гречаника О.В. від 14.06.2022 року 

вих. № 222, зареєстрованого в Бережанській міській раді від 15.06.2022 

року вхід. 1224/03-12. 

3. Встановити строк проведення службового розслідування з 20 червня 2022 

року по 04 липня 2022 року, з можливістю подальшого продовження 

строку в межах передбачених пунктом 3 Порядку.  

4. Створити комісію з проведення службового розслідування у складі: 

Голова комісії: 
Лук’янова М.М. - перший заступник міського голови; 

Заступник голови комісії: 
Кухарук С.Б. - заступник міського голови; 

Cекретар комісії: 
Голяш Л.М. - начальник юридичного відділу міської ради; 



Члени комісії: 
Гончар П.В. - керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради; 

Щербань П.З. - начальник відділу праці, соціальних виплат та 

компенсацій міської ради; 

Яцишин Р.В. - головний спеціаліст з питань кадрової роботи 

міської ради; 

Чвартацький Т.Р.  - депутат Бережанської міської ради (за згодою). 

5. Комісії з проведення службового розслідування в своїй діяльності 

керуватись 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. 

6. За результатами службового розслідування скласти акт службового 

розслідування, ознайомити з ним Максимчак О.В. та подати на розгляд 

міському голові не пізніше наступного дня з дати закінчення службового 

розслідування. 

7. Головному спеціалісту з питань кадрової роботи міської ради Яцишин Р.В. 

ознайомити Максимчак О.В. із даним розпорядженням під підпис. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


