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Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабине і у Міністрів України
від 25 березня 2015 р. 2# 1б?)
ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення влади’'
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої етап і 5 Закону України “Праочищення влади” та
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою 1 четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від Гб жовтня 2014 р, .Уз 563,
_ _ Ватинеьтїрайонної державної адміпістптії Чернігівської області
.... .... .........
(явймеяуваиня органу державної в а д а 7 органу місцевого самоврядувшня, в якому займає посаду' Щретендуе на зайняти посади)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою І четвертою статті і Закону України "Про очищення влади”, щодо Ляшенжо
Надії Миколаївни, дата народження; .У. 2 З
місце народження: г
з: —• . 7~2222232222:
'>•' >' ікюішртнї дані
~
виданий від - *
реєстраційний номер облікової -каеткй платника податків.-:
місце проживання:
т .у т а ~~ місце роботи, посада:.Ватияська районна державна адмітстраиія, начальник
відділу отатзтййної юридичної роботи. інФормащтої діяльності та комунікати з
громадськістю апарату районної державної .адміністрації
Для проведенні 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, таепорта громадянина У країн и, реєстраційного номера
облікової картки платника податків, трудової книжки
Запити про надання відомостей щодо.

Ляшент Н.М.
Сирі шише та Ініціали особи)

надсилалися до Головного територіального управління юстгтії у Чернігівській, області,
територіального, управління Зержавної судової адміністрації України у Чернігівській області.
Служби безпеки України, Варвинсьтї об’єднаної державної податковою інспекції І шовного
управління ЛФЄ у Чернігівській області. Генеральної прокуратур» УкМШті, Міністерства
внутрішніх справ України.
'
-і|
ііишче.ісваичя гаманів перевірка)
За результатами розгляду запитів Головне територіальне_управління юстиції у
Чернігівській області, територіальне управління Державної судової адмітстраиії України у
Чернігівській області. Служба 'безпеки України, Варвинська об'єднана державна.'податкова
інспекція Головного управління ЛФС у Чернігівській області. Генеральна прокуратура України__
ігашдемияи: шо відомості, щодо яких застосовується положення Закону України «Про
очищення влаби» відсутні.
. З ;,
_____ •;
З Міністерства внутрішніх справ України відповідь на запит не надійшла. Враховуючи зміни до
Порядку проведення 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 №167, матеріали
особової справи та записи у трудовій книжці, вбачається, що Ляшент Н.М. не займала л о р д а в
органах Міністерства внутрішніх справ України, інших правоохоронних: органах в період,
що піддягає перевірці.
Щ
За результатами
проведеної перевірки встановлено, що
до
У Ляшенка Надії
Митяаївті
не застосовуються
заборони, передбачені частішою
третьою,
четвертою статті І Закову України “Про очищення влади”.

Голова Вагчш ясьт ї районної
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