
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

“ 21” липня 2015 р. № 24 /01 -07

Про проведення перевірки 
державних службовців Луцького 
міськрайонного суду Волинської області, 
передбаченої Законом України 
“Про очищення влади”

З метою реалізації Закону України “Про очищення влади”, згідно з 
Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьої і четвертої статті 1 
Закону України “Про очищення влади”, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 16Л0.2014 № 563 зі змінами та доповненнями, Планом 
проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, 
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 
№ 1025- р, у зв’язку з неможливістю ознайомити всіх працівників Луцького 
міськрайонного суду Волинської області з наказом суду № 22/01-07 від 
30.06.2015 року, -

НАКАЗУЮ:

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьої і четвертої статті 1 Закону 
України “Про очищення влади” щодо державних службовців Луцького 
міськрайонного суду Волинської області, а саме: секретарів судових 
засідань: Бакай Г.М., Войтович С.А., Марчак Е.Є., помічників суддів: 
Полюшка A.M., Петруся А.В., Самохіної О.О., визначити днем початку 
перевірки -  22 липня 2015 року.

2. Відповідальними за проведення перевірки визначити: заступника 
керівника апарату Сметану В.М., консультанта суду Кардаш А.М., 
консультанта із судової статистики Пилипюк О.В., головного 
спеціаліста з інформаційних технологій Бідюка Т.В., секретаря суду 
Савінець О.С. Консультанту суду Кардаш А.М. ознайомити з цим 
наказом: Бакай Г.М., Войтович С.А., Марчак Е.Є., Полюшка A.M., 
Петруся А.В., Самохіну О.О. та забезпечити подання ними у визначені 
терміни необхідних документів.



3. Особам, щодо яких здійснюється перевірка, в десятиденний строк з дня 
початку проведення перевірки подати консультанту суду Кардаш А.М. 
та секретарю суду Савінець О.Є. власноруч написану заяву щодо 
застосування або незастосування до них заборон, визначених частинами 
третьою, четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” та 
згоди на проходження перевірки й оприлюднення відомостей про них 
відповідно до цього Закону, а також копії сторінок паспорта 
громадянина України з даними про прізвище ім’я, по батькові, видачу 
паспорта та місце реєстрації і документа, що підтверджує реєстрацію у 
Державному реєстрі фізичних осіб -  платників податків.

4. Консультанту із судової статистики Пилипюк О.В., спільно з головним 
спеціалістом з інформаційних технологій Бідюком Т.В. забезпечити:
- оприлюднення цього наказу в день його видання на офіційному 

веб - сайті Луцького міськрайонного суду Волинської області;
- розміщення протягом трьох днів після одержання заяви на 

офіційному веб -  сайті Луцького міськрайонного суду Волинської 
області інформації про початок проходження перевірки особою, 
копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені Законом до 
інформації з обмеженим доступом).

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Керівник апарату суду Н.М. Тимощук

Погоджено: голова суду М.С. Квятковський


