
лонЕ I_1Ilки ti АtI I.].,Iяц I Й H rr I.i,\дм l н I стрАти I]H и Й суд

нАttлз

lipaua,l tlpcbK

Про звiлыtенпя
Ткачеrrко K.Il.

Вiдповi:tно до п.72 ст.Зб Колексу закоltiв про ttрацlо Украiни, ч. 2,3 ст. 4 Закону
УкраТни <Про очишlеtltIя l},lа.fи). lr. l0 r,a п. l 2 l1оря:rrt}, проведення перевiрки
лос,говillностi вiдомостсй щоjlо засгосування заборон- ttередбачених частина,\1и TpeTbolo i

четвертоIо cTaTTi l Заr<оrrу Украiни <Про о.tиtцеltItя влади> (iз змiнапtи i доповненнями,
внесеliи}1ll постановоIо КабirIсту Мiпiстрiв Украittи вiд 25.03.2015 року Nэ l67).
керчIочись cr,.l52 Закон1, Украiни <Про с1,;tочстрiй i ста,гl,с cy,r;tiB> у релакчii Закоl11,

Украiни <ГIро забезIlечеl{llя llpaBa IIi,t cl lpaBc,l(J IIll]ий cy,,r> Bi:t l2.02.20l5 року J\ll92-VlII),
Ilаказо\l керiвttика illIapal\ Лоttеltьког,, ltttс.rяttiйttоl о :r,lrliHicгplttиBlloIo c\tr\ Bi,t

14.05,2015 року Ne69/Ofi..\ Kl lpo rtровс:ення псревiрltи вiдповi,,1ltо до Закоlt}, Украiни <I Ipct

очиlllення I]JIади) дер)I(авltимt.r с,ir,чхtбовцяпли 7Г{оllеrlькtlго al tеltя t liйнсlго aJtMiHicтpaTиBttolrl
cy;lv). яки]\1 визна!IсIiо 2 ,rсрвня 2015 року, днсII llotla,l,Ky провеленIIя перевiркtt
:oct,oBipttocliBi_totttoctcй llLl1.I() jf,с,lос}вlння забороlt- ttере.lбlt,tених tlастlIllа\lи IpelboI(l i

чеl,вертоIо с,гаTтi l Заrtон1, YrrpaiHlt Kllpo о,rишtення l]"la.,Ilt,, Iа ), зв'язку з неподаннrIN{

Гкаченко K.l}. заяви ) .],((я lи.].сllIlllй cTptlK ,} _fIL почilIкч п[)оl}е.fснllя псревiрки.
передбачсноi Законолt УKpaТlIlr <Про очиrцеtttля t]-,Ia,,]I.1)),1o Bi!uli",Iy Ka;tpoBoi роботи 

,t,a

дерл<авноi сзIужби

IIЛКАЗУIО

Звi:lьпити спецiа,Iiс,га l r<аr,егорii вi,rдi.пу peccTpaltii су:ових справ. суlовоi статистики
та yзага]ьнеIlItя судовоi IlpaKTtiKlt !онецького апе;tяцiйногtl адrt itl iстративного c),ll).
ТКАЧЕНКО Катериrtу BiKTopiBH1,. таб.Nq253. iз зайьtаtlоi lttrсади l2 чсрвня 20l5 poKi, r

пiдстаts- персдбачсttих ']lKottoпt УкраТни uIlpo о,lиrttсttня вJlilли,.. вi,ltповiдно до lt.7'
cTaTTi Зб Колексу законiв про прачIо YKpailltt.

KcpiBlllrK дll1lpaTv c},]l), I I.I. l{азарелlкtl

щ
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Донецький апеляцiйний адмiнiстративний суд

нАкАз

I{pa1,1aTopcblc

Про перериванlrя
соцiальноi вiдпусr,кrt
Ткачеllко К.В.

Вiдповiдно до частин 2,З cTaTTi 4 Закону Украiни <Про очищення
влади)). пунктiв 10. l2 Порялку проведення перевiрки лостовiрностi
вiдомостей шодо засlос) вання заборон. передбачених частинами третьою i

четвертою cTaTTi l Закону Украiни (про очищення влади)) (iз змiнами i

доповненнями., внесеними постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл
25.03.2015 року Nl 167), керуючись cTaTTeIo l52 Закоlлу Украiни <Про
сулоустрiй i статус суллiв> (у редакцii Закону Украiни <Про забезпечення
права на справедливий сул> вiл 12.02.20l5 року Л! l92-VIII), наказом
керiвника апара,гу flонецького апеляцiйного адrriнiс,гра,гивного суду)), яким
визначено 2 червня 20l5 року днем IIочатку переrзiрки достовiрностi
вiдомостей щодо,Jасl осчваtltlя заборон. псрелбачених частинами третьою i

четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни кПро очищення влади)) та у зв'язку з

неподанням Ткаченко К.В. у лесятиденний строк з дня початку проведення
перевiрки у ffонецькому апелячiйному алмirriстрати вному сулi заяви про
проведення перевiрки, передбаченоi Законом Украiни <Про очищення
влади> ло вiддiлу кадровоТ роботи та державноТ слуяtби

нАкАзуlо

Перервати спеrliалiсту l категорii вiллiлу рессr,рачii судових справ,
судовоТ статистики та узагальнення судовоi практики Донецького
апеляцiйного адмiнiстративного суду ТКАЧЕНКО Катеринi BiKTopiBHi,
таб.Jф25З, соцiальну вiдпустку для догляду за дитиноIо до досягнення нею
трирiчного BiKy l2 червня 20l5 року.

KepiBrrll к апаратч cyl}, H.I. Назареlrко
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донЕ цьки й дп t :л я tl t l,i t l и йt AilM IH I стрдти вн иl:t с уд
By,r. Мара,га. бул 15, пr, Kparl:rlopcr,K. 8430l
E-nail:inbox@apladtT.dп.coLt
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код Е/IРПОУ З45l lбl1

/r^ pl
Mill iс,герство lости цii
Украillи

Bv;l. Городеuького,l3
rl. КIliЪ
0100l

Направляемо повiдомлення про звiльнення з посади спецiалiста l

категорiТ вiддiлу ресстрацii судових справ, судовоi сl,атистики та

узагальненI]я судовоi практики .llоrlсrtького апеляцiйного
адмiнiстративного суд},'ГКАLIЕНКОКаr,ериrrи Вiкторiвнизпiдстав,
передбачених Законолr Украiни <Про очиш(ення влади), вiдповiдно ло

-2п.7" ста,гтi 36 Кодексу закоrtiв про працIо УкраIни.
Надати копiю паспорта громаляrtина УкраТни з даними tlpo прiзвище,

iм'я та tto батьковi, видачу llacIlopl,a l,a лtiсце ресстрачiТ; копiТ документа,
що пiдтверджус реестраuirо у ,Щержавному peecTpi фiзичних осiб -
платникiв податкiв IIе ]\lacNlo мохсливос,гi у зв'язку з тим, що особова
справа з копiями докупtеrIтiв вищевказаного праtliвника залишилася у
булiвлi захопленого 0.1.09.20 l4poKy !онсцького апеляцiйного
адмiн iстрати вного суд},.

Вiд надання вiдllовi:tних докупtентiв на територirо Украiни для
проведення перевiркtл згiлно Закону УкраТни <IIpo очищенtIя влади))
Ткаченко К.В. у телеtРонrriй розпловi вiдмови.llась.

KepiBllrrK апаратч
f(оllецыtого апеляlli
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