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На № від

Марині РУБАН
Луганська область, смт. Мілове, 
вул. Перемоги буд. 10. 92500

Наказом керівника Луганської обласної прокуратури від 14.07.2022 № 567к !! 
визначена необхідність порушення дисциплінарного провадження стосовно Вас, ' 
спеціаліста Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури 
Луганської області Рубан М. Б., щодо порушення правил етичної поведінки 
державних службовців, недотримання правил внутрішнього службового 
розпорядку та прогулу державного службовця (у тому числі відсутність на У 
службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, і 
Здійснення дисциплінарного провадження доручено дисциплінарній комісії.

З метою об’єктивного та всебічного встановлення обставин та на підставі | 
пункту 31 Порядку здійснення дисциплінарного провадження, затвердженого | 
постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1039 (далі -  Порядок), ! 
дисциплінарна комісія запрошує Вас на своє засідання для надання пояснень 
щодо обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного
провадження.

Інформуємо, що засідання дисциплінарної комісії відбудеться 16.08.2022 о і 
13.00 годині за адресою Дніпропетровська область м. Кам’янське вул. !
Москворецька 19, кабінет нарад (1 поверх).

■ іЛр
Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 31 Порядку Ви маєтеМ 

право:
- бути присутнім на засіданні дисциплінарної комісії для надання !

пояснення щодо обставин, які стали підставою для порушення
дисциплінарного провадження (пояснення також можуть бути надіслані 
на електронну адресу: zvernennia@lug.gp.gov.ua);

- ознайомитися з матеріалами дисциплінарної справи відповідно до статті 
76 Закону України «Про державну службу», у тому числі в установленому 
законом порядку запитувати та отримувати відповідні документи, їх копії;

- надавати пояснення, а також відповідні документи та матеріали щодо 
обставин, які досліджуються;
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- заявляти клопотання про необхідність одержання і долучення до 
матеріалів дисциплінарної справи нових документів, одержання 
додаткових пояснень осіб, яким можуть бути відомі обставини справи; 
користуватися правовою допомогою адвоката або іншого уповноваженого 
ним представника.

Ви, як державний службовець, користується іншими правами, 
встановленими Конституцією та законами України.

Крім того, відповідно до пункту 32 Порядку відсутність державного 
службовця на засіданні дисциплінарної комісії не перешкоджає здійсненню 
дисциплінарного провадження.

Голова дисциплінарної комісії Тетяна АЖИПА


