
 
 

ГАЛИЦЬКИЙ  РАЙОННИЙ  СУД   м. ЛЬВОВА 

 

Н  А  К  А  З 

 

18 серпня 2015 року  № 70 

м. Львів 

 

Про проведення перевірки, передбаченої 

ЗУ «Про очищення влади»,  

щодо працівників апарату 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 (зі змінами), 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. Розпочати проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування 

заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 ЗУ «Про очищення влади» (далі - 

перевірка), до працівників апарату Галицького районного суду м. Львова. 

 

Визначити датою початку проведення перевірки: 

 

01 жовтня 2015 року – помічника голови суду, помічника заступника голови суду, 

помічників суддів, головного спеціаліста з ІТ; 

 

07 жовтня 2015 року – старшого секретаря суду, старшого судового розпорядника, 

судових розпорядників, секретарів суду; 

 

13 жовтня 2015 року – секретарів судового засідання. 

 

2. Відповідальним за проведення перевірки визначити відповідальну за ведення обліку 

кадрів і кадрового діловодства в Галицькому районному суді м. Львова – заступника керівника 

апарату суду Скрипку Ольгу Романівну. 

3. Працівникам апарату Галицького районного суду м. Львова у десятиденний строк з 

дня початку проведення перевірки подати: 

 

 Власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються або не 

застосовуються заборони, визначені частиною 3 або 4 ст.1 ЗУ «Про очищення влади», 

про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них відповідно 

до цього Закону. 

 Копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по 

батькові, видачу паспорта та місце реєстрації. 

 Копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - 

платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої 

релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і 

має відповідну відмітку у паспорті громадянина України). 

 



4. В день видання цього наказу довести його до відома працівників апарату Галицького 

районного суду м. Львова. 

 

5. Помічнику голови Галицького районного суду м. Львова Гриновцю О.Б. забезпечити 

оприлюднення цього наказу в день його видання на офіційному веб-сайті Галицького 

районного суду м. Львова. 

 

6. Заступнику керівника апарату Галицького районного суду м. Львова Скрипці Ользі 

Романівні забезпечити, протягом трьох днів після одержання відповідної заяви, розміщення на 

офіційному веб-сайті суду інформації про початок проходження перевірки особи, копії її заяви 

та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом). 

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Керівник апарату:       О.О.Рут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток до наказу №70 

від 18.08.2015 року 

 

Графік подачі заяв, декларацій та копій документів для проведення перевірки, 

передбаченої ЗУ «Про очищення влади»  

 
 

 

№ 

 

Дата подання 

заяви 

Посада Прізвище та 

ініціали 

Із наказом №70 від 

18.08.2015 року 

ознайомлені 

1 

01 жовтня 

2015 року 

Помічник судді Бішко В.М.   

2 Помічник судді Блистів Н.В.  

3 Помічник голови суду Гриновець О.Б.        

4 Помічник судді Гром’як О.М.  

5 Помічник судді Замфереско К.В.  

6 Помічник судді Мойсевич С.І.  

7 Помічник заступника голови суду Сливка С.І.  

8 Помічник судді Смуток Б.М.  

9 Помічник судді Тарапацький Т.О.  

10 Помічник судді Яриш О.В.  

11 Головний спеціаліст з ІТ Яремчук А.В.  

12 

07 жовтня 

2015 року 

Старший секретар суду Федак О.К.  

13 Старший судовий розпорядник Мостова О.М.  

14 Секретар суду Андрушків І.-Я.С.  

15 Секретар суду Морда М.В.  

16 Секретар суду Швець М.Б.  

17 Судовий розпорядник Станкевич Р.В.  

18 

13 жовтня 

2015 року 

Секретар судового засідання Коружинець Н.В.  

19 Секретар судового засідання Коцан М.І.  

20 Секретар судового засідання Куц Н.З.  

21 Секретар судового засідання Мисько С.М.  

22 Секретар судового засідання Підлужний Р.А.  

23 Секретар судового засідання Скаб В.О.  

24 Секретар судового засідання Скочиляс І.М.  

25 Секретар судового засідання Сидорак М.А.   

26 Секретар судового засідання Чорненька К.М.  


