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Наказом керiвника Старобiльськоi окружноi прокуратури Луганськоi областi 
вiд 19.09.2022 № 63к визначена необхiднiсть порушення дисциплiнарного 
провадження стосовно Вас, головного спецiалiста з питань захисту державних 
таемниць Старобiльськоi окружноi прокуратури Луганськоi областi Григоренко Т. 
М. щодо порушення правил етичноi поведiнки державних службовцiв, 
недотримання правил внутрiшнього службового розпорядку та прогулу 
державного службовця (у тому числi вiдсутнiсть на службi бiльше трьох годин 
протягом робочого дня) без поважних причин. Здiйснення дисциплiнарного 
провадження доручено дисциплiнарнiй кoмicii. 

3 метою об'ективного та всебiчного встановлення обставин та на пiдставi 
пункту 31 Порядку здiйснення дисциплiнарного провадження (далi Порядок), 
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 04.12.2019 №1039 
(далi - Порядок), дисциплiнарна комiсiя запрошуе Вас на свое засiдання для 
надання пояснень щодо обставини, якi стали пiдставою для порушення 
дисципшнарного провадження. 

Iнформуемо, що засiдання дисциплiнарноi кoмicii вiдбудеться 17.10.2022 о 
15.00 годинi за адресою Кiровоградська область, м. Кропивницький вул. Соборна 
5а, в кабiнетi 4 на 2 поверсi у разi не можливостi прибуття на засiдання 
дисциплiнарноi кoмicii особисто, вiдповiдно до пункту 19-1 Порядку при 
наявностi поважних причин Ви можете взяти участь у засiданнi дистанцiйно в 
режимi вiдеоконференцii, повiдомивши про такi причини голову дисциплiнарноi 
кoмicii шляхом використання засобiв електронноi комунiкацii не пiзнiше нiж як за 
один день до проведения засiдания, указавши адресу електронноi пошти. 

Додатково повiдомляемо, що вiдповiдно до пункту 31 Порядку Ви маете 
право: 

- бути присутнiм на засiданнi дисциплiнарно"i кoмici"i для падания пояснения 
щодо обставив, якi стали пiдставою для порушення дисциплiнарного 
проваджения (пояснения також можуть бути надiсланi на електронну 
адресу prok.staroЬilskiyagmail.com. 
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- ознайомитися з матерiалами дисциплiнарноi" справи вiдповiдно до статгi 

76 Закону Укра'iни « Про державну службу», у тому числi в установленому 
законом порядку запитувати та отримувати вiдповiднi документи, ix копii; . . . . 

- надавати пояснения, а також вщповщю документи та матер1али щодо . . 
оставин, яю досшджуютьтся; 

- заявляти клопотання про необхiднiсть одержання i долучення до 

матерiалiв дисциплiнарно1 справи нових документiв, одержання 

додаткових поясненъ, осiб, яким можуть бути вiдомi обставини справи; 

- користуватися правовою допомогою адвоката або iншого уповноваженого 

ним представника. 

Ви, як державний службовецъ, користуетъся iншими правами, 

встановленими Конституцiею та законами Укра1ни. 

Крiм того, вiдповiдно до пункту 32 Порядку вiдсутнiстъ державного 

службовця на засiдання дисциплiнарно1 кoмicii' не перешкоджае здiйсненню 

дисципшнарного провадження. 

Голова дисциплiнарноi кoмicii 

Старобiльськоi окружноi прокуратури 

Луганськоi областi ~+ Микола САВЧЕНКО 


