
Прокуратура України
РОМЕНСЬКА МІЖРАЙОННА ПРОКУРАТУРА 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
42000, м. Ромни, вул. Соборна, 43______________________________факс: 2-40-70

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

02 березня 2015 року м. Ромни

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

З метою забезпечення виконання положень Закону України «Про 
очищення влади»
З О Б О В ’ ЯЗ УЮ:

1. Розпочати перевірку 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 20 квітня 2015 року -  стосовно спеціаліста 1 категорії 
Роменської міжрайонної прокуратури Матвієнко С.Д., головного спеціаліста з 
питань захисту державних таємниць Роменської міжрайонної прокуратури 
Карасьової К.М.

2. Державним службовцям протягом десяти днів з дня початку перевірки 
подати заяви про застосування чи незастосування до них заборон, визначених 
Законом України «Про очищення влади», та про їх згоду на проходження 
перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за встановленою формою.

3. Заяви державних службовців про застосування чи незастосування до них 
заборон, визначених Законом України «Про очищення влади», та про їх згоду 
на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за 
встановленою формою в день подання надіслати до відділу інформатизації
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прокуратури області в електронній формі (скановану копію в форматі рсІ£) на 
електронну адресу зазначеного відділу.

4. Організацію проведення перевірок за поданими заявами відповідно до 
Закону України «Про очищення влади» та 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 жовтня 2014 року 
№ 563 та відповідальність за їх проведення залишаю за собою.

5. Про результати перевірок поінформувати прокуратуру області до 7 липня 
2015 року.

Розпорядження довести до відома працівників Роменської міжрайонної 
прокуратури, копію розпорядження в електронному вигляді - скановану копію 
в форматі рсіґ невідкладно направити до відділу інформатизації прокуратури 
області для оприлюднення.

Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Роменськнй міжрайонний прокурор
V* • • •старшин радник юстиції


