
ЛЕНІНСЬКИЙ        РАЙОННИЙ        СУД
М. КІРОВОГРАД

НАКАЗ

03.12.2014р. № 105-о

Про проведення перевірки відповідно
до Закону України "Про очищення влади"

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, та Планом проведення перевірок відповідно
до  Закону  України  "Про  очищення  влади",  затвердженим  Кабінетом   Міністрів  України  від
16.10.2014 № 1025-р, керуючись ст. 24 Закону України "Про судоустрій і статус суддів",- 

НАКАЗУЮ:

1.  Визначити  10 грудня  2014 р.  днем початку проведення  перевірки  достовірності  ві-
домостей  щодо  застосування  заборон,  передбачених  частинами  третьою  і  четвертою
статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо голови, заступника голови та суддів Ле-
нінського районного суду м. Кіровограда.

2. Відповідальним за проведення перевірки визначити заступника керівника апарату Ле-
нінського районного суду м. Кіровограда Стешенко Л.М.

3.  Заступнику  керівника  апарату  Ленінського  районного  суду  м.  Кіровограда
Стешенко Л.М. :
- даний наказ в день його прийняття оприлюднити на офіційному веб-сайті Ленінського ра-
йонного суду м. Кіровограда;

- даний наказ в день його прийняття довести до відома заступника голови та суддів Ле-
нінського районного суду м. Кіровограда;

-  організувати прийняття від голови, заступника голови та суддів Ленінського районного
суду м.  Кіровограда у десятиденний строк з  дня початку проведення перевірки власноручно
написаних заяв за формою згідно з додатком 1 або додатком 2 до Порядку проведення перевірки
достовірності  відомостей  щодо  застосування  заборон,  передбачених  частинами  третьою  і
четвертою статті  1   Закону України  «Про очищення  влади»,  а  також декларацій  про майно,
доходи,  витрати і  зобов'язання фінансового характеру, складених за формою, що встановлена
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- в день, що настає за днем подання кожної заяви, готувати і після її підписання головою
суду надсилати до ДСА України інформацію про початок проходження перевірки професійним
суддею, копії його заяви та декларації в паперовій та електронній формі;



-  протягом  трьох  днів  після  надходження  кожної  заяви  розміщувати  на  офіційному
веб-сайті  Ленінського  районного  суду  м.  Кіровограда  інформацію  про  початок  проходження
перевірки   відповідною особою,  копії  її  заяви  та  декларації  (крім  відомостей,  що  віднесені
законом до інформації з обмеженим доступом); 

- протягом десяти днів з дня надходження кожної заяви, на підставі відомостей, наявних в
особових справах, перевірити, з письмовим повідомленням голови суду про результати переві-
рки, достовірність відомостей, зазначених у заявах, щодо незастосування до голови, заступника
голови та суддів Ленінського районного суду м. Кіровограда заборон, передбачених частиною
третьою статті 1 Закону України «Про очищення влади», на основі критеріїв, визначених пункта-
ми 1-8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 вказаного  Закону;

- не пізніше як на третій день після надходження кожної із заяв, готувати і після їх підписа-
ння  головою  суду  одночасно  надсилати  органам,  що  проводять  перевірку  достовірності  ві-
домостей щодо незастосування заборон, запити про проведення перевірки за формою згідно з
додатком  3  до  Порядку  проведення  перевірки  достовірності  відомостей  щодо  застосування
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1  Закону України «Про очищення
влади». До запитів додавати копії заяв осіб, які підлягають перевірці, а до запитів, які надсилаю-
ться до   Державної фіскальної служби України – також копії декларацій відповідних осіб;

- в день надіслання запитів органам перевірки готувати і після його підписання головою
суду надсилати до Міністерства юстиції України повідомлення про початок проходження переві-
рки суддею в паперовій та електронній формі;

- в  одноденний  строк  з  дня  надходження  від  органів  перевірки  останньої  відповіді/ви-
сновку/копії судового рішення за результатами перевірки  виготовляти довідку про результати
перевірки і подавати її голові суду;

- після розгляду головою суду довідки про результати перевірки щодо професійного судді  і
не пізніше ніж на третій день з дня надходження відповідей/ висновку/копії судового рішення,
копію вказаної  довідки  надсилати  Міністерству юстиції  України  в  паперовій  та  електронній
формі;

- у разі встановлення під час перевірки професійного судді недостовірності відомостей, за-
значених у пунктах 1 та/або 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади»
надсилати  до  Міністерства  юстиції  України  копію  довідки   про  результати  перевірки   в
паперовій та електронній формі та відповіді/висновки/судові рішення про результати перевірки;

- усі матеріали перевірки, які надійшли до голови суду, додавати до особових справ суддів.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

Голова Ленінського районного
суду м. Кіровограда В.К. Кореняк


