
НОВОАЙДАРСЫСА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

” /с.& ри& Я ' 2019 р. Новоайдар № 0J?

Про застосування заходів 
дисциплінарного впливу

Керуючись ст. 77 Закону України “Про державну службу”, розглянувши 
подання дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у 
Новоайдарській районній державній адміністрації (далі 
райдержадміністрація) від 16.04.2019 року,

НАКАЗУЮ:

1. Закрити дисциплінарне провадження щодо адміністратора відділу 
“Центр надання адміністративних послуг” райдержадміністрації Кудрявцева 
Романа Миколайовича щодо подій, які відбулись 08.02.2019 та 26.02.2019 року.

2. У зв’язку із порушенням ч. 2 п. 1 ст. 8, ч. 2 та ч. 4 п. 2 ст. 65 Закону 
України “Про державну службу”, ст. 38 Закону України “Про запобігання 
корупції”” та п. З, 5 та п. 8 Розділу II наказу НАЗК “Про затвердження Загальних 
правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування” від 05.08.2016 р. №158 за недодержання вимог закону та 
загальновизнаних етичних норм поведінки, неввічливе ставлення у стосунках з 
громадянами, колегами та дії, що шкодять авторитету державної служби, 
застосувати до Бойко Наталії Геннадіївни, начальника відділу “Центр надання 
адміністративних послуг” та Іванової Наталії Миколаївни, адміністратора 
“Центр надання адміністративних послуг” райдержадміністрації, 
дисциплінарне стягнення у виді зауваження.

3. У зв’язку із порушенням ч. 2 п. 1 ст. 8, ч. 2 та ч.4 п. 2 ст. 65, п. 4 ст. 66,
ч. 2 п. 4 ст.67 Закону України “Про державну службу”, ст. 38 Закону України 
“Про запобігання корупції"” та п. З, 5 та п. 8 Розділу II Наказу НАЗК “Про 
затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування” від 05.08.2016 р. №158 за 
недодержання вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, 
неввічливе ставлення у стосунках з громадянами, керівником, колегами, дії, що



повторно, до зняття в установленому порядку попереднього стягнення, 
застосувати до Кудрявцева Романа Миколайовича, адміністратора “Центр 
надання адміністративних послуг” райдержадміністрації, дисциплінарне 
стягнення у виді догани.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник апарату


