Розпорядження
Одеського міського голови
№ 198 від 10.03.2020 р.

Про проведення службового розслідування

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України                         “Про місцеве самоврядування в Україні”, 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”, враховуючи доповідну записку заступника міського голови Рябоконя П.М.:

1. Провести службове розслідування щодо дотримання керівництвом департаменту комунальної власності Одеської міської ради встановленого порядку укладання договорів оренди на нежитлові будівлі, розташовані                за адресою: м. Одеса, пров. Каркашадзе, 4, та нежитлові приміщення                        і споруди, які знаходяться на балансі комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси” та розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Шампанський, 12А.

2. Створити комісію з проведення службового розслідування                          та затвердити її склад (додається).

3. Комісії у період з 05 березня по 04 травня 2020 року провести службове розслідування з перевірки фактів і з’ясування всіх обставин щодо укладення керівництвом департаменту комунальної власності Одеської міської ради вищезазначених договорів оренди на нежитлові будівлі, приміщення і споруди, за результатами якого скласти акт службового розслідування та подати його на розгляд міському голові.

4. На період проведення службового розслідування відсторонити Спектора Олексія Володимировича – директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради, та Радіонова Володимира Миколайовича – заступника директора департаменту – начальника управління орендних відносин та відчуження комунального майна департаменту комунальної власності Одеської міської ради, від здійснення повноважень на обійманих посадах.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
                                                                                       
Г. Труханов

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 10.03.2020 р.
№ 198

СКЛАД
комісії з проведення службового розслідування

Котляр
Андрій Іванович
- голова комісії, заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Макогонюк
Микола Іванович
- заступник голови комісії, директор департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради;

Стахеєва
Ольга Володимирівна
- секретар комісії, головний спеціаліст відділу з питань запобігання корупції Одеської міської ради.

Члени комісії:

Ахмеров
Олександр Олександрович
- в.о. першого заступника директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради;

Бобрик
Янна Анатоліївна
- заступник директора департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради;

Жеман
Дмитро Олександрович
- в.о. директора департаменту міського господарства Одеської міської ради;

Жилкіна
Тетяна Павлівна
- заступник директора юридичного департаменту Одеської міської ради;

Жирова
Ірина Вячеславівна
- заступник директора департаменту – начальник відділу планування доходів місцевого бюджету та економічного аналізу департаменту фінансів Одеської міської ради;

Заїчко
Оксана Олександрівна
- заступник начальника відділу кадрової роботи Одеської міської ради.



Керуюча справами							          О. Оніщенко

