Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінет)- Міністрів України
від 25 березня 2015 р. „Міг 167)
ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”
Відповідно до пунктів І і 2 частини п’ятої статті 5 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 р, № 563,

Варвинської районтї державної адміністраііії Чернігівської області

________ _

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду (претендує на зайняття посади)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою' статті І Закону України “Про очищення влади”, щодо Гшенко
Людмили Ростиславівни, дата народження: ...
. місце народженая,:
, „Г - _
паспортні дані:
__7 __
виданий від '
__
' у _____ _ - 2 ^
■ї _ 2 у . " реєстраці йний ;юмер облікової картки платника подзіків,- 2222
місце проживання: 2 2
Т
_ [ -• -• • - ї д
*> ;• • ; .” 2.
- _•
.місце роботи, посада: Варвішська районна державна адмтстрсшія. начальник служби у справах
'

_

дітей районної державної адміністрації
Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 20 14 рік, паспорта громадянина У к р а їн и , реєстраційного номера
облікової картки платника податків, трудової книжки
Запити про надання відомостей щ одо_______ Ітенко Л.Р.__________ ______________
(прізвище та ініціали особу)

надсилалися до Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області,
територіального управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області.
Служби безпеки України, Варвинської об ’єднаної державної податкової інспекції Головного
управління ЛФС у Чернігівській області. Генеральної прокуратури України. Міністерства
внутріитіх справ України.
'
Щї наймем?на!шя

органів перевірки)

|

Головне територіальне управління, юстиції у
Чернігівській області, територіальне управління Державної судової адміністрації України у
Чернігівській області. Служба безпеки України, Варвииська об’єднана дерШавиа податкова
інспекція Головного управління ДФС у Чернігівській області. Генеральна прокуратура України
За

результатами

розгляду

запитів

повідомили: що відомості щодо яких, застосовується положення Закону України «Про
очищення влади» відсутні.
_________________________________ _
З Міністерства внутрішніх справ України відповідь на запит не надійшла. Враховуючи зміни до
Порядку проведения перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»,
внесених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015року №1 67, матеріали
особової справи та записи у трудовій книжці, вбачається, що Гшенко Л.Р. не зій м а л а посади в
органах М іністерства внутріш ніх справ У країни, інш их правоохоронних органах в період,
що підлягає перевірці.
За результатами
проведеної перевірки встановлено, що
до
Гшенко Людмили
Ростиславівни
не застосовуються
заборони, передбачені частиною
третьою,
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Голова Варвинської районної
державної адміністрації

Л. В.Доля

