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ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЪКОi ОБJIАСТI

нАкАз

10 лlrItня 2015р. Mr. XaprciB ]\ъ 42

П ро по,Lаmrlк провеdенн;t перевiркч працiвнuкiв
сlп (Ip cl m.у z о с по d ар с ь к о z о су dу Лу z ан с ьк о l' о б л ас mi
п е р е d б ач е t t o| З ак о tl о.л,t Ук р al'Hu
,, Il р,, ( )Il tlttlet Lllrt B]adtt,,

[}iдповiдrrо до Закону Украiни <ГIро очишlення влади)). 11орялку проведення

перевiрклт достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьок] i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи кПро очищення влади), затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 16.10.2014 J\b 56З, ПланУ проведеннЯ

перевiроrr вiдпс,lвiдно до Закону Украiни кпро очиlldення влади))" затвердх(еного

ро,]lIоря.l.яiсl]НЯN,I KaбiHeTr,,N{iHicTpiB УкраТrrи вiл 16.10.2014 лЪ 1025-р, керуючись

сl,а1,Iсю 1_52 Закон1 YKp;rTltrl <<I Ipo сl,лоl,с,rрiй i cT,a,r,yc сl,ддiв>>,

tlАКАЗУК):

1. Встановити 15 вересня 2015 року днем початку проведення rrеревiрки

.1сlс говiрнt,lс,гi вiдомостей tцодо застосування заборон. перелбачених частинами третьою i

Llel,BeploK) ста,гr,i l Законl.УкраТни <<Про очиLtlення влади)) Lцодо l1ержавних службовцiв

1,oc I lo,lt|tpcbKoI,o cy:ry, J ly ган с ькоТ tlб.it acTi.

2, Вiдllовiда-rlьним 3а пр()всllен}Iя перевiрки l]изначити вiд.Lti:l калровоТ робоr,и та

,цержавноТ служби.
З. особам! зазначеним в абзацах 3 * 4 пункту 1 цього наказу, в десятиденний строк

з вiдповiдного дня початку проведення перевiрки подати до вiддiлу кадровоi роботи та

дерlttавнот служби суд)' власноручно написану заяву про проведення перевiрки за

фсlрпrоrо згiдно з доilатколц 1 або лодатком 2 до цього наказу разом з декларацiею про

п,tаl.itlо.;lо\оllи. Rl.i,грати i зобtlв'язirtlня (tiнансовог() харак,гер),. складену за формою. tцо

I]cTaHOB,IeHa Законом YKpaTгrr,r <<IIро запобiгаtttня ittрilтилiкl кtlруliцiТ>. а також копiю

Ilаспор,га r,ромадянина УкраТIли.
4. tsiддiлу по роботi з громадськiстю та зв'язкам зi ЗМI (прес-чентр) забезпечити

оilрилюлi{ення llього наказу в день його видання на офiцiйному сайтi суду.

5. Вiддiлу кадровоТ робо,ги та державноТ служби довести цей накаЗ до вiдома осiб,

яlti пiд.tяt аI(),гь lIepeBipTti.
3. Контроль за виконанням цього н

Керiвник апарату суду

аказу залишаю

/r
за сооою.

Т.О. Орлова


