Б ІЛ О В О Д С Ь К А Р А Й О Н Н А Д Е Р Ж А В Н А А Д М ІН ІС Т РА Ц ІЯ
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НАКАЗ
керівника апарату районної держ авн ої адм іністрації

Біловодськ

№

3б

П ро ди сци плін арну ком ісію з
розгляду ди сци плін арни х справ
у Б іловодській районній
держ авній адм іністрац ії

К ерую чись статтям и 6, 41, 44 Закону У країни «П ро місцеві держ авні
адміністрації», статтею 69 Закону У країни «П ро держ авну службу», Н аказом
Н ацдерж служ би від 03.03.2016 року № 49 «П ро затвердж ення П орядку роботи з
дисциплінарним и справами», з метою своєчасного, о б ’єктивного розгляду та
проведення служ бового розслідування стосовно держ авних служ бовців, які
займ аю ть посади держ авної служби категорій «Б» і «В», наказую:
1. У творити
дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ у
Біловодській районній держ авній адміністрації.
2. Затвердити склад дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних
справ у Б іловодській райдерж адміністрації:
представники керівника держ авної служби:
О рденко М аксим С ергійович

- головний спеціаліст, ю рисконсульт апарату
районної держ авної адміністрації;

Богодух К атерина В асилівна

- начальник відділу організаційно - кадрової
роботи апарату районної держ авної
адміністрації;

В ойцеховська Л ю дм ила
М иколаївна

- начальник загального відділу апарату
районної держ авної адміністрації;

представники виборного органу первинної проф спілкової організації та
трудового колективу:
М агом едова О льга В олодим ирівна - головний спеціаліст з питань внутріш ньої
політики апарату районної держ авної
адміністрації;
Дейнеко С ергій О легович

- головний спеціаліст з питань цивільного
захисту районної держ авної адміністрації;

Іваненко В іктор В ікторович

- головний спеціаліст з питань персоналу
держ авної служ би апарату районної
держ авної адміністрації.

3. Затвердити П олож ення про дисциплінарну комісію з розгляду
дисциплінарних справ у Біловодській районній держ авній адміністрації, що
додається.
4. Розпорядж ення голови райдерж адм іністрації від 13.09.2016 № 224 «Про
створення дисциплінарної комісії Біловодської райдерж адм іністрації» вважати
таким, щ о втратило чинність.
5. К онтроль за виконанням наказу залиш аю за собою.

К ерівник апарату
райдерж адмі ністрації

Н аталія Б У ДО ВС ЬК А

ЗА ТВ Е РД Ж Е Н О
Н аказ керівника апарату
районної держ адм іністрації

П олож ення
про ди сци плін арну комісію з розгляду дисци плін арни х справ
у Б іловодській районній держ авній адм іністрації

Е П олож ення про дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ у
Біловодській районній держ авній адм іністрації ( далі - П олож ення) визначає
порядок, здійснення дисциплінарного провадж ення з метою визначення
ступеня вини, характеру і тяж кості вчиненого дисциплінарного проступку
держ авними служ бовцям и категорій «Б і «В».
2. С клад дисциплінарної комісії затвердж ується наказом керівника апарату
районної держ авної адміністрації. До складу дисциплінарної комісії
вклю чаю ться в однаковій кількості:
представники керівника держ авної служ би, визначені ним одноосібно із
числа держ авних служ бовців районної держ авної адміністрації;
представники виборного органу первинної проф спілкової організації з числа
держ авних служ бовців районної держ авної адм іністрації та представники
держ авних служ бовців, обрані на загальних зборах держ авних служ бовців
районної держ авної адміністрації, які не входять до складу проф спілкової
організації.
Д исциплінарна комісія діє у складі не менш е ш ести членів.
Ч ленам дисциплінарної комісії забороняється передавати і розголош увати
інф ормацію , отриману під час здійснення дисциплінарного впровадження.
У разі якщ о один із членів дисциплінарної комісії прямо підпорядкований
особі, стосовно якої відкрито або здійсню ється дисциплінарне впровадження,
такий член дисциплінарної комісії не повинен брати участі у прийнятті
рішення.
До складу дисциплінарної комісії можуть вклю чатися експерти або інші
представники гром адських о б ’єднань, утворених відповідно до Закону
У країни» Про гром адські о б ’єднання », за поданням центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує держ авну політику у
сфері держ авної служби.
К ількість представників громадських о б ’єднань у складі комісії може
становити не більш е двох осіб.
До складу дисциплінарної комісії повинна бути вклю чена щ онайменш е
одна особа, яка м ає ю ридичну освіту (не нижче бакалавра) .

3. С трок повноваж ень членів дисциплінарної комісії становить три роки.
4. Ч лени дисциплінарної комісії здійсню ю ть свої повноваження на
гром адських засадах.
5. Ч лени дисциплінарної комісії на перш ому засіданні обираю ть голову та
секретаря дисциплінарної комісії.
6. О рганізаційною формою діяльності комісії є засідання. Засідання
дисциплінарної ком ісії є правомочним, якщ о на ньому присутні не менш е двох
третин її членів.
7. Д исциплінарна комісія розглядає дисциплінарну справу держ авного
служ бовця, сф орм овану в установленом у Законом У країни «Про державну
службу» порядку.
8. Д исциплінарна комісія для здійснення своїх повноваж ень має право:
1) одерж увати у структурних підрозділах районної держ авної адміністрації
чи запитом в інш их держ авних органах, органах місцевого самоврядування,
підприємствах, установах та організаціях незалеж но від форми власності та від
їх посадових осіб, а також від громадян, їх о б ’єднань інф ормацію , докум енти і
м атеріали або їх копії та долучати їх до матеріалів справи;
2) вимагати та одерж увати пояснення держ авного службовця стосовно
обставин справи, що розглядається;
3) одерж увати консультації відповідних спеціалістів з питань, що
стосую ться служ бового розслідування;
4) здійсню вати інші заходи для реалізації повноваж ень, визначених Законом
У країни «Про держ авну службу».
9. Члени дисциплінарної комісії зо б о в’язані:
1) ознайом лю ватися з матеріалам и, що належ ать до повноваж ень комісії;
^ 2) висловлю вати свою позицію під час засідання комісії та брати участь у
прийнятті ріш ень ш ляхом голосування;
3) ініцію вати у разі потреби скликання засідання комісії;
4) здійсню вати інш і повноваж ення, що п ов’язані
із забезпеченням
діяльності комісії, відповідно до Закону У країни «Про держ авну службу».
10. Ч лени дисциплінарної комісії зо б о в’язані:
1) особисто брати участь у роботі комісії;
2) бути неупередж еним и та о б ’єктивними ;
3) не допускати розголош ення інформації, отрим аної під час здійснення
дисциплінарного провадж ення;
4) не допускати конф лікту інтересів;
5) дотрим уватися високої культури спілкування.
11. Ч лени дисциплінарної комісії несуть персональну відповідальність за
неповноту і н ео б ’єктивність висновків служ бового срозслідування та
розголош ення інф орм ації щ одо нього.
12. Г олова районної держ авної адміністрації, перш ий заступник чи заступник
голови районної держ авної адміністрації маю ть ініцію вати перед керівником

апарату подання про дисциплінарне впровадж ення відносно керівників
структурних підрозділів районної держ авної адміністрації, безпосередніми
керівниками яких вони є. К ерівник апарату районної держ авної адм іністрації
м ає вивчити відповідну ініціативу та прийняти ріш ення з урахуванням своїх
повноваж ень.
13. Результатом розгляду дисциплінарної справи є пропозиція або подання
дисциплінарної комісії, іцо підписую ться членам и комісії, які брали участь у
дисциплінарном у провадж енні, не пізніш е трьох календарних днів після його
проведення і м аю ть реком ендаційний характер.
Ріш ення дисциплінарної комісії приймається відкритим голосуванням
більш істю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
У разі рівного розподілу голосів виріш альним є голос голови комісії.
14. С у б ’єкт призначення протягом 10 календарних днів зобов’язаний
прийняти ріш ення на підставі пропозиції або подання дисциплінарної комісії,
або надати вм отивовану відмову дисциплінарній комісії.
15. В исновок за результатам и служ бового розслідування та подання
дисциплінарної ком ісії долучаю ться до дисциплінарної справи держ авного
служ бовця, щ о передається для зберігання відділу управління персоналом
(кадровій служ бі) апарату районної держ авної адміністрації.

