
 

 

Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України 

в Вінницькій області 
 
 

НАКАЗ 
  

від 03 червня 2015 року                                                                                   № 27 
 
Про проведення перевірки достовірності  
відомостей щодо застосування заборон,  
передбачених Законом України  
«Про очищення влади»,до керівників апаратів  
місцевих судів Вінницької області та їх заступників  
  

З метою реалізації Закону України «Про очищення влади», згідно з 
Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 
України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.10.2014 № 563 із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 167 та Планом 
проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», 
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 
1025-р, - 

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити 22 червня 2015 року днем початку проведення перевірки 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 
влади» (далі – перевірка), до керівників апаратів місцевих судів Вінницької 
області та їх заступників. 

2. Визначити відповідальним за проведення перевірки сектор кадрової 
роботи Територіального управління Державної судової адміністрації України 
в Вінницькій області (Рудик О.І.). 

3. Сектору кадрової роботи Територіального управління Державної 
судової адміністрації України в Вінницькій області (Рудик О.І.): 

 



    3.1. Довести до відома осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у 
тому числі працівників, які відсутні на роботі (перебувають у всіх видах 
відпусток, тимчасово непрацездатні тощо), текст цього наказу. 

    3.2. Спільно з юридичним сектором Територіального управління 
Державної судової адміністрації України в Вінницькій області (Чернецький 
Р.В.) розмістити текст цього наказу на офіційному веб-сайті територіального 
управління у день його видання. 

4. Керівникам апаратів місцевих судів Вінницької області та їх 
заступникам в десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати 
до сектору кадрової роботи Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Вінницькій області власноручно написану заяву про 
те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені 
частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 
влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей 
щодо них відповідно до цього Закону, а також копію паспорта громадянина 
України з даними про прізвище, ім`я та по батькові, видачу паспорта та місце 
реєстрації, копію ідентифікаційного коду та копію трудової книжки. 

5. Сектору кадрової роботи Територіального управління Державної 
судової адміністрації  України в Вінницькій області (Рудик О.І.) спільно з 
юридичним сектором Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Вінницькій області (Чернецький Р.В.) протягом трьох 
днів після одержання відповідної заяви забезпечити розміщення на 
офіційному веб-сайті територіального управління інформації про початок 
проходження перевірки особи, копії її заяви та декларації (крім відомостей, 
що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом). 

6. Керівникам апаратів місцевих судів Вінницької області видати 
накази   (з визначенням дати початку проведення перевірки та відповідальної 
особи) про початок проведення перевірки стосовно працівників апаратів 
місцевих судів Вінницької області, звільнення яких з посад належить до їх 
повноважень, у терміни, визначені Планом проведення перевірок відповідно 
до Закону України «Про очищення влади», затвердженим розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 
Начальник управління                                                              Василь БІЛИК 
 
 

 
 


