
 
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПЕРША СЕСІЯ 

VІІ  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ 

 

                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 
№19/1-ІІ-2015                                                     

20.11. 2015                                                         м. Заставна                
 
Про проведення службового розслідування  

та утворення тимчасової контрольної  

комісії ради з проведення  

службового розслідування. 

 

 

 

       Заслухавши інформацію міського голови Радиша В.Й., керуючись п.10 ч.9 

Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, ст. 48 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою КМ України №950 від 

13.06.2000р., міська рада   

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що 

призвели до сплати штрафів Заставнівською міською радою: 

а) у зв’язку із неподанням до Інспекції державного архітектурно-будівельного 

контролю в Чернівецькій області Декларації “Про початок виконання будівельних 

робіт по реконструкції будівлі (трибуни) на центральному стадіоні по 

вул.Кіцманській, 22 в м.Заставна”  в сумі  40248 гривень; 

б)  у зв”язку із неподанням до Інспекції державного архітектурно-будівельного 

контролю в Чернівецькій області Декларації “Про початок виконання будівельних 

робіт для однофігурної скульптурної композиції погруддя М.Івасюку по 

вул.О.Кобилянської в м.Заставна” в сумі 20646 гривень; 

2. Утворити тимчасову контрольну комісію Заставнівської міської ради з 

проведення службового розслідування по вказаному в п.1 рішення питанню.  

3. Встановити, що вказана тимчасова контрольна комісія ради утворюється з 

метою — перевірити причетність колишнього Заставнівського міського голови 

Цуркана Я.В., до нанесення збитків Заставнівській міській раді у вигляді 

стягнення штрафних санкцій на загальну суму 60894 грн, у зв”язку із 

неподанням до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в 

Чернівецькій області Декларацій “Про початок виконання будівельних робіт по 

реконструкції будівлі (трибуни) на центральному стадіоні по вул.Кіцманській, 

22 в м.Заставна” та “Про початок виконання будівельних робіт для 



однофігурної скульптурної композиції погруддя М.Івасюку по 

вул.О.Кобилянської в м.Заставна”. 

4. Обрати наступний персональний склад тимчасової контрольної комісії з 

проведення службового розслідування: 

 

Члени комісії: 

4.1.Шелегон Олександр Васильович; 

      4.2.Бачинська Марина Ярославівна; 

      4.3.Ткач Орися Миколаївна; 

4.4.Джус Василь Богданович; 

4.5.Сивирин Ігор Мирославович. 

 

5. Для забезпечення ефективної діяльності комісії наділити її правом отримувати 

письмові та усні пояснення від нинішніх і бувших посадових осіб 

Заставнівської міської ради, залучати до розслідування необхідних спеціалістів, 

надсилати до відповідних установ необхідні запити та звернення. 

6. Встановити, що тимчасова контрольна комісія з проведення службового 

розслідування діє до повного виконання покладених на неї завдань та припиняє 

свої повноваження після затвердження Акту службового розслідування на сесії 

міської ради. 

7. Службове розслідування розпочинається наступного дня після оприлюднення 

рішення про створення комісії та закінчується не пізніше ніж за два місяці. 

 

 

 

 
 


