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Рахункова палата України

Щодо заходів з усунення недоліків,
виявлених за результатами перевірки
стану використання бюджетних коштів

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України розглянуто Звіт про
результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на
забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та
підготовку кандидатів на посаду судді, суддів та працівників апарату судів, що
затверджений рішенням Рахункової палати від 16 червня 2016 року № 12-3.
Повідомляємо, що Комісією розроблено та затверджено План заходів з
усунення недоліків, виявлених за результатами перевірки, відповідно до
пропозицій Рахункової палати України, вказаних у Звіті.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
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ЛАПАТА

№1094/05 від 22.08.2016

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Вищої
кваліфікаційної комісії судців
України

ПЛАН ЗАХОДІВ
з усунення недоліків, виявлених у ході аудиту Рахункової палати України
згідно Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України та підготовку кандидатів на посаду судді, суддів та працівників апарату судів,
затвердженого рішенням Рахункової палати від 16 червня 2016 року № 12-3

№

Найменування заходу

Ініціювати перед Вищою радою юстиції питання
стосовно доцільності внесення змін до Закону
України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про
судоустрій і статус суддів» про визначення термінів
1.
розгляду Вищою радою правосудця рекомендацій
Комісії для надання Президенту України подання
про призначення судці.

2.

Забезпечення постійного аналізу ефективності
впроваджених
заходів
щодо
забезпечення
зменшення витрат на комунальні послуги та
енергоносії

Відповідальний

Виконавець

Миколюк М. Д.
Палій P.M.

Юридичне управління.
Департамент з питань
суддівської кар'єри.

Орищенко В.Ф.

Відділ господарського та
транспортного
забезпечення
.
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Строк виконання

До 16 вересня 2016 року

Постійно

3.

4.

5.

6.

Члени комітету
Члени комітету
Проведення належної оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів.
конкурсних торгів.
торгів
Члени тендерного
Члени тендерного комітету
комітету
f
Члени тендерного
Використання системи електронних закупівель
Члени тендерного комітету
комітету
t
Відділ господарського та
транспортного
На
виконання
наказу
Державної
судової
Орищенко В.Ф.
забезпечення.
адміністрації України від 18 квітня 2016 року № 76
Мамченко Д.О.
Управління інформаційних
завершити процес передачі майна Школі судців
Гогуля О.І.
технологій.
Фінансово-економічне
управління
Доручити Національній школі суддів України
Департамент з питань
розробити і рекомендувати для затвердження
професійної кваліфікації
програму, навчальний план і порядок проходження
Нешик Т.С.
судців та кандидатів на
спеціальної перевірки кандидатами на посаду судці
посаду cjyiuri
з урахуванням особливостей, визначених цим
законом.

Постійно
3 01 серпня 2016 року,
постійно

Виконано 19 травня
2016 року

Після набрання
чинності Законом
України «Про
судоустрій і статус
судців»
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Заступник керівника секретаріату
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