
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 

Н А К А З 

" ЗО" червня 2015 р. м. Хмельницький № 72 /к 

Про проведення перевірки 
передбаченої Законом України 
«Про очищення влади» 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», 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 
16.10.2014 р. №563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону 
України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 16.10.2014 р. №1025-р, 

НАКАЗУЮ: 

1.Встановити днем початку перевірки достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 
Закону України «Про очищення влади»: 

-щодо начальників структурних відділів Хмельницького окружного 
адміністративного суду та їх заступників - 12.10.2015; 

-щодо помічників суддів та секретарів судових засідань Хмельницького 
окружного адміністративного суду - 19.10.2015; 

-щодо інших державних службовців Хмельницького окружного 
адміністративного суду - 26.10.2015. 

2.Визначити відділ кадрової роботи та державної служби 
Хмельницького окружного адміністративного суду відповідальним за 
проведення перевірки. 

3.Начальнику відділу узагальнення судової практики та інформаційно-
статистичної роботи Тарнавській Н.Я. розмістити наказ про проведення 
перевірки у Хмельницькому окружному адміністративному суді на 
офіційному веб-сайті суду. 

4.Відділу кадрової роботи та державної служби довести цей наказ до 
відома осіб, які підлягають перевірці, у тому числі тих, які відсутні на роботі 
(знаходяться у відрядженні, щорічних і додаткових відпустках, відпустках 
без збереження заробітної плати, відпустках по догляду за дитиною та у 
зв'язку із тимчасовою непрацездатністю). 

5.Особам, зазначеним у пункті 1 цього наказу, у десятиденний строк з 
відповідного дня початку перевірки подати до відділу кадрової роботи та 
державної служби власноруч написану заяву про проведення перевірки за 



формою згідно з додатком 1 або додатком 2 до цього наказу разом з 
декларацією про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру, а також копію паспорта громадянина України. 

6.Відділу кадрової роботи та державної служби (Мельничук Л.А.) та 
відділу узагальнення судової практики та інформаційно-статистичної роботи 
(Тарнавській Н.Я.) протягом трьох днів після одержання відповідної заяви 
забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Хмельницького 
окружного адміністративного суду інформації про початок проходження 
перевірки особи, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені 
законом до інформації з обмеженим доступом). 

7.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

В.о. керівника апарату суду О.В. Розумняк 


