РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇН И

РІШЕННЯ

№ 95
ЗО вересня 2019 року
Про розгляд питання щодо можливості призначення
Вихора Максима Анатолійовича на посаду
прокурора Одеської області
Виконуючи завдання прокурорського самоврядування в частині співпраці
з Генеральною прокуратурою України щодо участі у визначенні потреб
кадрового забезпечення прокурорів, розглянувши та обговоривши матеріали
щодо можливості призначення Вихора Максима Анатолійовича на посаду
прокурора Одеської області, шляхом відкритого голосування, на підставі
п. З розділу II «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових
заходів із реформи органів прокуратури», ст. 65 Закону України «Про
прокуратуру», п. 2.2, п. 2.3, п.п. 2 п. 4.1. Положення про Раду прокурорів
України, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня
2017 року, Регламенту Ради прокурорів України, затвердженого рішенням Ради
прокурорів України від 12 грудня 2017 року №53, Рада прокурорів України

ВИРІШИЛА

Встановити, що Вихор Максим Анатолійович має належні професійні,
морально-ділові якості, а також управлінсько-організаторські здібності та
досвід роботи, а тому може бути призначений на посаду прокурора Одеської
області.

Голова Ради прокурорів України

Місюра

РАДА П РО КУРО РІВ УКРАЇН И

РІШЕННЯ

№ 96
ЗО вересня 2019 року
Про розгляд питання щодо можливості призначення
Фільчакова Олександра Васильовича на посаду
прокурора Харківської області
Виконуючи завдання прокурорського самоврядування в частині співпраці
з Генеральною прокуратурою України щодо участі у визначенні потреб
кадрового забезпечення прокурорів, розглянувши та обговоривши матеріали
щодо можливості призначення Фільчакова Олександра Васильовича на посаду
прокурора Харківської області, шляхом відкритого голосування, на підставі
п. З розділу ТІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових
заходів із реформи органів прокуратури», ст. 65 Закону України «Про
прокуратуру», п. 2.2, п. 2.3, п.п. 2 п. 4.1. Положення про Раду прокурорів
України, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня
2017 року, Регламенту Ради прокурорів України, затвердженого рішенням Ради
прокурорів України від 12 грудня 2017 року №53, Рада прокурорів України

ВИРІШИЛА
Встановити, що Фільчаков Олександр Васильович має належні
професійні, морально-ділові якості, а також управлінсько-організаторські
здібності та досвід роботи, а тому може бути призначений на посаду прокурора
Харківської області.

Голова Ради прокурорів України

М. Місюра

