
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 червня 2015 року мАртемівсмс

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 9

«Про початок проведення перевірки 
працівників апарату апеляційного суду 
Донецької області, передбаченої Законом України 
«Про очищення влади»

З метою виконання Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-УІІ «Про очищення 
влади», відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 
України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 року №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення 
влади» (далі -  Порядок) із змінами, та згідно з Планом проведення перевірок відповідно 
до Закону України «Про очищення влади», затвердженим розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 16.10.2014 №1025-р,

РОЗПОРЯДЖУЮСЬ:

1. Визначити днем початку проведення перевірки достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 
Закону України «Про очищення влади», стосовно працівників апарату 
апеляційного суду Донецької області -  22 червня 2015 року.

2. Відповідальними особами за проведення зазначеної перевірки визначити в.о. 
начальника відділу кадрів Говорову С.В., помічника голови суду Дубельт АЛ., 
начальника відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду 
кримінальних справ Жердєву О.П., заступника начальника відділу забезпечення 
діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Сіліну Е.В., помічників 
суддів: Молонову Ю.В., Місько Н.О, Фоменко М.О.

3. Працівникам апарату апеляційного суду Донецької області у десятиденний строк з 
відповідного дня початку проведення перевірки подати відповідальним особам 
власноручно написану заяву про проведення перевірки за формою згідно з 
додатком 1 або додатком 2 до Порядку, разом з декларацією про майно, доходи, 
витрати і зобов'язання фінансового характеру, складену за формою, що 
встановлена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» за 
минулий рік, копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, 
ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації, копію документа, що 
підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних омсіб - платників податків

. та копію трудової книжки.
4. Відповідальним особам за проведення перевірки забезпечити розміщення на 

офіційному веб-сайті суду у розділі «Інформація щодо виконання вимог Закону 
України «Про очищення влади» інформації, передбаченої Порядком.

5. В.о. начальнику відділу кадрів Говоровій С.В. довести зміст даного розпорядження 
до відома працівників апарату апеляційного суду Донецької області, які підлягають 
перевірці.



6. Вважати належним повідомленням про початок проведення перевірки працівників 
апарату суду, відсутніх за місцем роботи (відпустка, передбачена трудовим 
законодавством, тимчасова непрацездатність та інше) день розміщення цього 
розпорядження на офіційному веб-сайті суду.

7. Контроль за правильністю та своєчасністю виконання відповідальними особами 
зазначеного розпорядження в частині визначеному Порядком залишаю за собою.

В.о. керівника апарату суду Ю.М.Гилка


