
 
 
Про дисциплінарне стягнення 
Байдича В.Г. 

 
 

Слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області здійснюється до-
судове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДР за 
№ 12019240170000432 від 18.11.2019 за ознаками вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 299 КК України. У ході 
досудового розслідування встановлено, що 18 листопада 2019 року Байдич В.Г. 
спільно з водієм Державного архіву Хмельницької області, використовуючи 
службовий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO СЕНС із державним номерним знаком 
ВХ 1567 АС, який перебуває на балансі Державного архіву, здійснили переве-
зення собаки з с. Кузьмин Красилівського району до ветеринарної клініки 
м. Хмельницький. 

На підставі листа слідчого управління Головного управління Національ-
ної поліції у Хмельницькій області від 17.12.2019 року за вказаним фактом 
порушено дисциплінарне провадження щодо директора Державного архіву 
Хмельницької області Байдича Володимира Григоровича. Дисциплінарною 
комісією за результатами розгляду дисциплінарної справи встановлено таке:  

18 листопада 2019 року Байдич В.Г., використовуючи повноваження 
директора Державного архіву Хмельницької області, перебуваючи у службо-
вому відрядженні відповідно до свого наказу від 18.11.2019 № 34-в, в особис-
тих інтересах (здійснював відвідування матері та перевезення собаки з с. Кузь-
мин Красилівського району до ветеринарної клініки м. Хмельницький) вико-
ристовував службовий автомобіль ЗАЗ-DAEWOO СЕНС із державним номер-
ним знаком ВХ 1567 АС, який перебуває на балансі Державного архіву. 

Байдич В.Г., у ході здійснення дисциплінарного провадження, надав 
письмові пояснення стосовно обставин справи, які було враховано при визна-
ченні ступеню вини, характеру і тяжкості вчиненого проступку.  

Також, комісією встановлено, що Байдич Володимир Григорович, вико-
ристовуючи повноваження директора Державного архіву Хмельницької об-
ласті, перебуваючи у відрядженні відповідно до свого наказу від 18.11.2019 
№ 34-в, умисно та усвідомлюючи значення своїх дій, в особистих інтересах 
використовував службовий автомобіль, порушуючи при цьому вимоги поста-
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нови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2003 року № 848 “Про впо-
рядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та 
організаціями” та наказу Державного архіву Хмельницької області від 
28.12.2018 № 67 “Щодо порядку використання службового автомобіля”. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2003 року № 848 
установлено, що легкові автомобілі використовуються тільки для поїздок, 
пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб. Порядком використання 
службового автомобіля Державного архіву Хмельницької області, затвердженим 
наказом від 28.12.2018 № 67, автомобіль Державного архіву використовується в 
межах Хмельницької області на відстань для поїздок, пов’язаних із службовою 
діяльністю посадових осіб, без спеціального оформлення дозволу Хмельницької 
обласної державної адміністрації, але при цьому повинні бути документи, що під-
тверджують зв’язок поїздки зі службовою діяльністю посадової особи. Контроль 
за виконанням цього наказу директор архіву залишив за собою. 

Відповідно до пункту 9 Положення про Державний архів Хмельницької 
області, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністра-
ції від 02.08.2016 № 317/2016-р, директор Державного архіву здійснює керів-
ництво Державним архівом, несе персональну відповідальність за організацію 
та результати його діяльності; видає у межах своїх повноважень накази, 
організовує контроль за їх виконанням. 

З огляду на це, у діях державного службовця, щодо якого здійснювалося 
дисциплінарне провадження, вбачається вчинення дисциплінарного проступ-
ку, передбаченого пунктом 9 частини 2 статті 65 Закону України “Про дер-
жавну службу”, а саме, використання повноважень в особистих (приватних) 
інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб. 

На підставі статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 
статей 65, 66, 69 Закону України “Про державну службу”, розглянувши подання 
дисциплінарної комісії Хмельницької обласної державної адміністрації з роз-
гляду дисциплінарних справ від 04.02.2020: 

1. За вчинення дисциплінарного проступку – використання повноважень 
в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах 
інших осіб, звільнити 07 лютого 2020 року БАЙДИЧА Володимира Григоровича 
з посади директора Державного архіву Хмельницької області. 

2. Керівнику апарату обласної державної адміністрації забезпечити ви-
дачу Володимиру Байдичу належним чином завіреної копії розпорядження про 
накладення на нього дисциплінарного стягнення під розписку. 

3. Державному архіву Хмельницької області провести розрахунки з 
Володимиром Байдичем відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


