РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІ ШЕННЯ
№ 97
07 жовтня 2019 року
Про розгляд питання щодо можливості звільнення
Степанова Артема Борисовича з посади першого заступника
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 звільнення Степанова Артема Борисовича з посади першого
заступника прокурора Харківської 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 Степанов Артем Борисович може бути звільнений з
посади першого заступника прокурора Харківської області у зв’язку
з достроковим припиненням повноважень на адміністративній посаді за
власним бажанням.

Голова Ради прокурорів України

М. Місто ра

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

№98
07 жовтня 2019 року
Про розгляд питання щодо можливості звільнення
Мельника Олега Володимировича з посади заступника
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 звільнення Мельника Олега Володимировича з посади
заступника прокурора Харківської 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 Мельник Олег Володимирович може бути звільнений з
посади заступника прокурора Харківської області у зв’язку з достроковим
припиненням повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням.

Голова Ради прокурорів України

МГМЇсюра

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІ ШЕННЯ
№ 100

07 жовтня 2019 року
Про розгляд питання щодо можливості призначення
Трепака Віктора Миколайовича на посаду
заступника Генерального прокурора
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 Трепака Віктора Миколайовича на посаду
заступника Генерального прокурора, 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 Трепак Віктор Миколайович має належні професійні,
морально-ділові якості, а також управлінсько-організаторські здібності та
досвід роботи, а тому може бути призначений на посаду заступника
Генерального прокурора.

Голова Ради прокурорів України

і?

Місюра

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
№ 103
07 жовтня 2019 року
Про розгляд питання щодо можливості призначення
Заперченка Віталія Сергійовича на посаду
заступника 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 Заперченка Віталія Сергійовича на посаду
заступника 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 Заперченко Віталій Сергійович має належні професійні,
морально-ділові якості, а також управлінсько-організаторські здібності та
досвід роботи, а тому може бути призначений на посаду заступника прокурора
Одеської області.

Голова Ради прокурорів України
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