ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Від 25.03.2021 р. № 49-Р
Про накладання дисциплінарного
стягнення
Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Вінницької міської ради
опрацьована інформація, яка викладена у постанові Вінницького міського суду
Вінницької області від 18.02.2021 року про притягнення до адміністративної
відповідальності начальника ВМКП "Вінницяміськліфт" Уздеміра Анатолія
Анатолійовича за ч.2 ст.172-6 КУпАП.
Уздемір А.А. перебуваючи на посаді начальника ВМКП "Вінницяміськліфт",
будучи згідно п.п. «а» п.2 ч.1 ст3 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктом
відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з корупцією, в порушенні
п.3 ч.1 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» вчинив дію та прийняв
рішення в умовах реального конфлікту інтересів.
03.03.2020 року Уздемір А.А. видав наказ №01-5/27 згідно якого він преміює всіх
працівників ВМКП "Вінницяміськліфт". У даному наказі під №107 знаходиться
Уздемір А.А., якому надано премію у розмірі 600 гривень до Дня працівників житловокомунального господарства та побутового обслуговування населення.
Під час судового засідання Уздемір Анатолій Анатолійович свою вину у вчиненні
адміністративного правопорушення визнав та зазначив, що вказане правопорушення
виникло з необережності, так як головний бухгалтер включила його в наказ про
преміювання.
Рішенням Вінницького міського суду Вінницької області визнано начальника
ВМКП "Вінницяміськліфт"
Уздеміра А.А. винним в скоєнні адміністративного
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП та накладено на нього
адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі 200 (двісті)
неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі
чотириста) гривень 00 копійок.
Відповідно до пункту 1 статті 147, статей 147¹, 148, 149 Кодексу законів про
працю України, з ч.2 ст.65¹ Закону України «Про запобігання корупції», керуючись
частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Оголосити догану Уздеміру Анатолію Анатолійовичу, начальнику ВМКП
"Вінницяміськліфт".
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського
голови М. Форманюка.
Підстава: доповідна записка начальника відділу з питань запобігання та виявлення
корупції А. Швеця ; пояснення А. Уздеміра.
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