
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 11.01.2022 № 7р «Про 
проведення службового розслідування та відсторонення від здійснення 
повноважень за посадою» 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1.Внести зміни до розпорядження міського голови від 11.01.2022 № 7р 

«Про проведення службового розслідування та відсторонення від здійснення 

повноважень за посадою», а саме, викласти його у наступній редакції: 

«У зв’язку з виявленням фактів недодержання начальником управління з 

питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради 

Марголіним Олегом Олеговичем законодавства про службу в органах місцевого 

самоврядування, що містяться у доповідній записці управління з питань 

транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради (далі - 

Управління) від 04.01.2022 та доповідній записці департаменту правового 

забезпечення Запорізької міської ради від 10.01.2022 № 02-07/0052, в яких 

зазначено інформацію про факт незаконного використання службового 

автомобіля керівником Управління, враховуючи листи Головного управління 

Національної поліції в Запорізькій області, керуючись 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 (зі змінами), 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1.Провести службове розслідування стосовно начальника Управління 

Марголіна Олега Олеговича. 

2.Визначити, що предметом службового розслідування за даним 

розпорядженням є неправомірне використання начальником управління з питань 

транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради Марголіним 

Олегом Олеговичем службового автомобіля у власних цілях. 

3. На час роботи комісії з службового розслідування відсторонити 

Марголіна Олега Олеговича від виконання обов’язків начальника Управління 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Для проведення службового розслідування утворити комісію у складі: 

 



Овчарова Ангеліна 

Олегівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени комісії: 

- головний спеціаліст-

юрисконсульт відділу 

правової допомоги та 

судової роботи 

управління з питань 

правового забезпечення 

діяльності міської ради 

та її виконавчих органів 

департаменту правового 

забезпечення 

Запорізької міської ради 

(голова комісії) 

 

Долинний Роман 

Ігоревич 

- головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

виконавчого комітету 

Запорізької міської ради; 

Єгоров Олександр 

Олександрович 

- Директор Запорізької 

комунальної установи 

«Автогоспцентр»; 

Ковальов Євген 

Станіславович 

- Помічник-консультант 

депутата Запорізької 

міської ради Куртєва 

А.В. (за згодою); 

Маміч Ірина 

Олександрівна 

- заступник начальника 

управління- 

начальник відділу 

правової експертизи 

розпорядчих актів 

управління з питань 

правового забезпечення 

діяльності міської ради 

та її виконавчих органів 

департаменту правового 

забезпечення 

Запорізької міської ради 

 

5. Комісії розпочати службове розслідування 12.01.2022 та закінчити 

службове розслідування не пізніше 12.03.2022. Період проведення службового 

розслідування не включає час тимчасової втрати працездатності особою, 

стосовно якої проводиться службове розслідування, час її перебування у 

відпустці або службовому відрядженні чи відсутності з інших причин, час 

отримання інформації, що стосується предмета службового розслідування, від 



установ, підприємств, організацій, а також час ознайомлення такої особи з актом 

службового розслідування. 

6. За результатами службового розслідування скласти акт та подати на 

розгляд секретарю міської ради Анатолію КУРТЄВУ. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на Романа 

ТАРАНА». 

8. Розпорядження міського голови від 11.01.2011 № 7р «Про проведення 

службового розслідування та відсторонення від здійснення повноважень за 

посадою» вважати таким, що втратило чинність. 

 

 

Секретар міської ради        Анатолій КУРТЄВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


