
Прокуратура України
ПРОКУРАТУРА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Ы Н Я
№ ЦО

” лютого 2015 року м. Рівне

Про проведення перевірки достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою 
статті 1 Закону України «Про очищення влади»

З метою забезпечення виконання органами прокуратури Рівненської 
області положень Закону України «Про очищення влади», відповідно до 
розпорядження Генерального прокурора України від 05.02.2015 № 39 «Про 
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 
; чищення влади»,

З О Б О В ’ Я З У Ю :

1. Розпочати перевірку достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 
Про очищення влади», на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16 жовтня 2014 року № 1025-р «Про затвердження плану проведення 
перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»:

з 11 березня 2015 року - стосовно першого заступника прокурора 
міста Рівне, заступників прокурорів міст, районів та міжрайонних прокурорів;

з і  квітня 2015 року - стосовно керівників структурних підрозділів 
(окрім начальника відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та 
іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та 
процесуального керівництва), їх заступників, старших прокурорів прокуратури 
області, старших слідчих в особливо важливих справах, старших слідчих 
слідчого відділу, старших прокурорів та прокурорів відділів обласного апарату;

з 13 квітня 2015 року - стосовно старших прокурорів та прокурорів 
прокуратур міст, районів та міжрайонних прокуратур, державних службовців 
апарату прокуратури області.
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2. Відповідальним за проведення перевірок працівників, 
у пункті 1 розпорядження, визначити відділ роботи з кадрами щ 
області.

3. Заступникам прокурора області, керівникам с 
підрозділів обласного апарату, прокурорам міст, районів та мі 
прокурорам забезпечити прийняття та направлення до відділу роботі: 
власноручно написаних заяв працівників, зазначених у пункті 1 розп 
упродовж десяти днів з дня початку перевірки за встановлено:- 
(додатки № 1,2 до Порядку проведення перевірки достовірності 
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 
статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого п 
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563).

4. Відділу роботи з кадрами прокуратури області забезпе

4.1. Оприлюднення на офіційному веб-сайті прокуратури обл 
декларацій працівників, стосовно яких проводиться перевір: 
відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступ

4.2. Проведення перевірок за поданими заявами відповідно 
України «Про очищення влади» та Порядку проведення 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищен 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
№ 563.

5. Прокурорам міст, районів та міжрайонним прокурора

5.1. Видати відповідні розпорядження про проведення 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
підпорядкованих державних службовців.

5.2. Направити видані розпорядження в день підписання у п 
електронній формі (скановану копію у форматі pdf) до відділу роботи 
прокуратури області для оприлюднення.

5.3. Забезпечити прийняття та направлення до відділу роботи : 
копій власноручно написаних заяв та декларацій підпорядкованих д 
службовців упродовж десяти днів з дня початку перевірки за вста 
формою.

6. Відповідальність за проведення перевірок СТОСОВНО Д: 

службовців прокуратур міст, районів та міжрайонних прокуратур пощ 
на їх керівників.

7. Про результати перевірок, передбачених пунктом 
розпорядження проінформувати прокуратуру області до 7 липня



Розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті прокуратур] 
області, довести до відома заступників прокурора області, надіслати керівникам 
структурних підрозділів, прокурорам міст, районів та міжрайонним прокурорам 
для доведення до відома всіх підпорядкованих прокурорських працівників т 
державних службовців.

Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Прокурор Рівненської області / 1
державний радник юстиції3 класу ^У^Ра


