
ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до пунктів 1 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,
_____Виконавчим комітетом   Андріївської селищної ради__________________________________

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

____Бердянського  району  Запорізької  області__________________________________
                                                                         (претендує на зайняття посади) особа)

проведено  перевірку  достовірності  відомостей  щодо  застосування  заборон,  передбачених
частинами  третьою  і  четвертою  статті 1  Закону  України  «Про  очищення  влади»,  щодо
______________Скороход Тетяни Леонідівни______________________________________________

          (прізвище, ім’я та по батькові особи,

_16.06.1982 р.н., с. Успенівка    Бердянського району Запорізької області__,___________________
дата та місце народження,

паспорт серії СВ № 854351  виданий Бердянським РВ УМВС України в Запорізькій області______
серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

_03.02.2004 р. ,р.н.о.к.п.п.3011719742__,____________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків,

_вул.Леніна, буд. 48 , с-ще Андріївка Бердянського району Запорізької області_,________________
місце проживання,

__виконавчий комітет Андріївської селищної ради Бердянського району Запорізької області_____
місце роботи,

__головний  бухгалтер                                           ___________________________________________
посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

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 2014 рік, а також інших документів 

паспорт серії СВ № 854351  виданий Бердянським РВ УМВС України в Запорізькій області_,_ 
(зазначаються за наявності)

_трудова книжка серії  АА  № 298109 __________________________________________________

Запити про надання відомостей щодо __Колінько Л.В._______________________________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися  до  _Бердянської  об’єднаної  державної  податкової  інспекції  ГУ  ДФС  України  в
Запорізькій області__________________________________________________________________.

(найменування органів перевірки)

За  результатами  розгляду  запитів  _ Бердянська  об’єднана державна  податкова  інспекції
ГУ ДФС України в Запорізькій області_________________________________________________

(найменування органів перевірки)

повідомили:  у декларації  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
2014 рік вказано достовірності щодо наявності майна (майнових прав)_,    набутих Скороход Т.Л.
за час перебування на посадах ,  визначених у  пунктах 1-10 частини першої  статті  2 Закону
України   «Про очищення  влади», які відповідають наявності в податковій інформації про майно
(майнові права Скороход Т.Л..)_  _________________________________________________________.

За результатами  проведеної перевірки встановлено, що  до ____________________________

__________________ Скороход Тетяни Леонідівни _______________________________________
 (прізвище, ім’я та по батькові особи)

_не застосовуються__________  заборони, передбачені частиною третьою/четвертою_______
     (не застосовуються/застосовуються)                  (третьою/четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади” .

__Селищний голова____________________
(найменування посади керівника органу місцевого

самоврядування)

__________
(підпис)

_Кагадій Н.А.______
   (ініціали та прізвище)




