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1 олові громадської ради
при облдержадміністрації
Кіріковій І.М.

Шановна Ірино Миколаївно!
На Ваш лист від 28.02.2016 №16/02-17 про рішення громадської ради при
облдержадміністрації, Донецькою облдержадміністрацією розглянуто рекомендації
відповідно протоколу засідання громадської ради при облдержадміністрації від
25 січня 2017 №7-17.
З питання заслуховування на громадських слуханнях претендентів на посади
керівників структурних підрозділів облдержадміністрації повідомляємо наступне.
Відповідно до статті 21 Закону України «Про державну службу» вступ на
державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на
посаду державної служби за результатами конкурсу.
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25 березня 2016
року № 246, визначено порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до вимог до професійної
компетентності кандидата на вакантну посаду державної служби на основі
оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових
якостей для належного виконання посадових обов'язків.
Іншої процедури проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
та порядку погодження призначення на зазначені посади не передбачені.
З питання дострокового розірвання контракту з директором Слов’янського
психоневрологічного інтернату Воропаевою О.А. повідомляємо наступне.
01 листопада 2010 року директором Слов’янського психоневрологічного
інтернату видано наказ за № 59 «Про внесення змін до штатного розкладу
інтернату», згідно з яким скорочено посаду завідувача господарством
Слов'янського психоневрологічного інтернату, яку займала Середняк Т.М.
Середняк Т.М., не погодившись зі звільненням звернулася до суду з позовом
про^скасування наказів, поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час
вимушеного прогулу та судових витрат.
Рішенням Апеляційного суду Донецької області від 22 липня 2011 року
позивачка поновлена на посаді завідуючого господарства.
31 серпня 2011 року відділом державної виконавчої служби Слов’янського
міськрайонного управління юстиції було, винесено постанову про закінчення
виконавчого провадження про поновлення Середняк Т.М. на посаді завідувача
господарством інтернату.

У січні 2012 року Середняк Т.М. звернулася до Слов’янського
міськрайонного суду Донецької області зі скаргою на неправомірні дії державного
виконавця державної виконавчої служби Слов’янського місьрайонного управління
юстиції щодо винесення постанови про закінчення виконавчого провадження від
31 серпня 2011 року.
13 березня 2012 року, на виконання ухвали суду від 05 березня 2012 року,
відділом державної виконавчої служби Слов'янського міськрайонного управління
юстиції було винесено постанову про відновлення виконавчого провадження про
поновлення Середняк Т.М. на посаді завідувача господарством інтернату.
На виконання додаткового рішення Апеляційного суду Донецької області від
10 листопада 2011 року, Середняк Т.М. 14 березня 2012 року була поновлена на
посаді «завідувача господарством» (наказ № 21-к від 12 березня 2012 року).
14 березня 2012 року відділом державної виконавчої служби Слов’янського
міського управління юстиції було винесено постанову про закінчення виконавчого
провадження про поновлення Середняк Т.М. на посаді завідувача господарством
інтернату. ,
Наказом директора Слов'янського психоневрологічного інтернату від
17 травня 2012 року № 48-к Середняк Т.М. звільнено 21травня 2012 року з
займаної посади за п.1 ст.40 КЗпП України у зв'язку зі скороченням чисельності
працівників.
Виходячи з вищенаведеного, Слов’янський психоневрологічний
інтернат повністю виконав всі рішення судів, та діяв виключно у правовому
полі, Середняк Т.М. поновлювалася на посаді завідувач господарством згідно
рішенням судів.
Існує 5 рішень Слов’янського міськрайонного суду та Апеляційного суду
Донецької області, якими позовні вимоги Середняк Т.М. відхилені в повному
обсязі, а саме:
26 листопада 2012 року Рішення Апеляційного суду Донецької області у
задоволенні позовних вимог Середняк Т.М. до Слов’янського психоневрологічного
інтернату та Головного управління праці та соціального захисту населення
Донецької облдержадміністрації про поновлення на роботі та стягнення заробітної
плати за час вимушеного прогулу і стягнення моральної шкоди - відмовлено.
28 грудня 2016 року Слов’янським міськрайонним судом було винесено
рішення про відмову у задоволенні позовних вимог Середняк Т.М. (Середняк Т.М.
звернулась до суду з позовом до інтернату про стягнення середнього заробітку за
час вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на
роботі працівника).
15 лютого 2017 року Апеляційний суд Донецької області також відмовив
Середняк Т.М. у задоволенні позовних вимог.
28 листопада 2016 року Слов’янськом міськрайонним судом було винесено
ухвалу про залишення заяви Середняк Т.М. без задоволення (Середняк Т.М.
звернулась до суду з заявою про поновлення строку виконання виконавчого листа,
який передбачав поновлення на роботі Середняк Т.М. з 10 листопада 2010*р°ку, та
який було закрито 14 березня 2012 року у зв’язку з повним фактичним
виконанням).
24 січня 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив ухвалу
Слов’янського міськрайонного суду без змін.

На даний час Середняк Т.М. не знаходиться у трудових відносинах із
Слов’янським психоневрологічним інтернатом. Всі рішення судів виконані в
повному обсязі.
Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що законні підстави для
дострокового
розірвання
контракту
з директором
Слов’янського
психоневрологічного інтернату Воропаевою О.А. відсутні.
Звертаємо Вашу увагу, що з 2009 року, відповідно до розпорядження голови
Донецької обласної ради від 18 березня 2009 року №18кс «О назначении директора
Славянского
психоневрологического
интерната»,
Слов’янський
психоневрологічний інтернат очолює Воропаєва Олена Антонівна, з якою був
укладений контракт на здійснення управління інтернатом, згідно із
розпорядженням голови Донецької обласної ради від 17 червня 2009 року №6Ікс
«О заключении контракта с директором Славянского психоневрологического
интерната».
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 11 червня 2015 року №151рк «Про
кадри», ВТ)ропаєву О.А. призначено на посаду директора Слов’янського
психоневрологічного інтернату, з якою укладений відповідний контракт на
здійснення управління інтернатом.
Додатково повідомляємо, що за час роботи в Слов’янському
психоневрологічному інтернаті Воропаєва О.А. проявила себе високопрофесійним
фахівцем, в організації роботи інтернату постійно відбуваються позитивні зміни.
Штатна чисельність інтернату оптимізується з метою забезпечення виконання
завдань, поставлених перед установою.
З питання організації громадських обговорень щодо створення
територіальних громад повідомляємо наступне.
Орієнтовним планом проведення Донецькою облдержадміністрацією
консультацій з громадськістю на 2017 рік, затвердженого розпорядженням голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
25 січня 2017 року №69 (зі змінами), передбачені заходи з публічного громадського
обговорення, проведення форумів за участю представників громадських
організацій, органів місцевого самоврядування і представників територіальних
громад з питань децентралізації та впровадження адміністративно-територіальної
реформи щодо «Обговорення стану виконання реформи органів місцевого
самоврядування з питань децентралізації, формування економічно спроможних
територіальних громад Донецької області. Сучасний стан та перспективи розвитку
територіальних громад».
Крім того,
повідомляємо
наступне,
за ініціативою Донецької
облдержадміністрації та підтримки експертів Ради Європи 18-19 травня 2017 року
у м. Краматорську планується проведення Регіонального форуму «Децентралізація:
Сучасний стан, перспективи розвитку».
З повагою
Заступник голови
облдержадміністрації
Биченко Л.А.
Якушев, 0994707835

