
 
ШАЦЬКИЙ  РАЙОННИЙ  СУД  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 

 

від  29 грудня 2014 року                  смт. Шацьк                             № 35/01-06.1 

 

 
Про  початок проведення перевірки, передбаченої  

Законом України «Про очищення влади»  

щoдo суддів Шацького районного суду Волинської області 
 
 

Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону  України   «Про 

очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII, Порядку проведення перевірки 

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 

частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 

влади», затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 16.10.2014 

№ 563,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №  1025-р 

«Про затвердження Плану Проведення перевірок відповідно до Закону 

України «Про очищення влади», - 
 
 

НАКАЗУІО: 
 

 1. Визначити 29 грудня 2014 року днем початку проведення перевірки 

достовірності відомостей щодо заборон, передбачених частинами третьою і 

четвертою статті 1 Закону України «Про  очищення  влади» (далі  -  

перевірка),  відносно  суддів Шацького районного суду Волинської області.  

 2. Відповідальними за проведення перевірки визначити керівника 

апарату Шацького районного суду Волинської області Тхір Олену Анатоліївну 

та заступника керівника апарату суду Мохончук Тетяну Анатоліївну. 

3. Керівнику апарату Тхір О.А.: 

- довести інформацію про початок проведення перевірки до відома 

суддів Шацького районного суду Волинської області у день видання цього 

наказу; 

- у встановлений законодавством строк поінформувати голову Шацького 

районного суду Волинської області про подані суддями заяви; 

- не пізніше ніж на третій день після отримання заяви надіслати до 

відповідних територіальних органів державної  влади за місцем проживання 

особи, до компетенції яких  належить  проведення перевірки, запити про 

перевірку відомостей щодо судді,  стосовно якого  проводиться  перевірка та в 

той же день повідомити Міністерство  юстиції  України  про  початок  

проходження  перевірки; 

- надіслати до ДСА України інформацію про початок проходження 



перевірки професійним суддею, який підлягає перевірці, копії його заяви та 

декларації у паперовій та електронній формі (в день, що настає за днем 

подання заяви); 

-  забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Шацького районного 

суду Волинської області у розділі «Інформація  щодо виконання вимог Закону 

України «Про очищення влади» текст цього наказу (у день його видання) та 

інформацію про початок проходження перевірки, копії заяв та декларацій 

суддів (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим 

доступом)  (протягом трьох днів після одержання заяви); 

- вжити інші заходи, визначені Законом України «Про очищення влади». 

 4. Суддям Шацького районного суду Волинської області у десятиденний 

строк з дня початку проведення перевірки подати керівнику апарату Тхір О.А. 

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

застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 

Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки 

та оприлюднення відомостей щодо них відповідно до цього Закону. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 

 

Голова Шацького районного суду 

Волинської області            Н.В.Сушик 

 

 

 

 
 


