
 
 
 

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД  м. ЛЬВОВА 
 

Н А К А З 

 
01 грудня 2014 року № 48 

м. Львів 

 

Про проведення перевірки, 
передбаченої ЗУ «Про очищення 
влади», щодо суддів Галицького 
районного суду м. Львова 

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення 
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, та Плану проведення перевірок 
відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р, н а к а з у ю: 

 

1. Встановити датою початку проведення перевірки достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 
«Про очищення влади», щодо суддів Галицького районного суду м. Львова – 09 грудня 2014 
року.  

 

2. Відповідальним за проведення перевірки визначити відповідальну за ведення обліку 
кадрів і кадрового діловодства в Галицькому районному суді м. Львова – заступника керівника 
апарату суду Рут Олену Олександрівну.  

 
3. Відповідальній за ведення обліку кадрів і кадрового діловодства в Галицькому 

районному суді м. Львова:   
1) в день видання цього наказу довести його до відома суддів Галицького районного 

суду м. Львова;   
2) організувати прийняття від суддів Галицького районного суду м. Львова:   
- власноручно написаних заяв про застосування або незастосування до них заборон, 

визначених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї (згідно з додатком  
1 або додатком 2 до цього наказу);  

- копій паспорта громадянина України;  

 
3) 19 грудня 2014 року подати голові Галицького районного суду м. Львова інформацію 

щодо подання відповідних заяв суддями Галицького районного суду м. Львова. 

 
4. Головному спеціалісту з інформаційних технологій Галицького районного суду м. 

Львова забезпечити оприлюднення цього наказу в день його видання на офіційному веб-сайті 
Галицького районного суду м. Львова. 

 
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова суду: І.Р. Волоско 
 


