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Додаток 5

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украihи

вiд 25 березня 2015 р. хЪ 167)

довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоi

Законом Украihи ''Про очищення владиr'
ВiдповiДно дО пунктiВ 1 таlабО 2 чаотиНи п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни'оПро очиtцення влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностiвiдомостей щодо застосуВання заборон, передбач.""*'rч.Ъ"нами третьою iчетвертою cTaTTi 1 Закону Украiни 'оПро Ь"ищення влади", затвердженого

постаноВою КабiНету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтня 2014 р. Ns SОЗ (далi -Порядок),

(претендуе на зайнятгя посалйlосоо4

hроведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1

очищення влади", щодо

застосування заборон,
Закону Украiни "Про

Дата та мiсце народження,

izit

паспорm НМ NЬ 434I02,*

ё::_:о:::{::i] перевiрки подав.лич копii заяви особи про проведеFIня

|507

посада на час застосування положень Закону Украiни ''Про оч"щ"й"ffiý

документiв: , lнIцих

(зазначаються за наявностi)

ДеПаРmШеНm ЗеЦеЛЬНuХ pecypciB вукоltавчоео ,ореану KuiBcbKot MicbКot раdч

мiсце роботи,



Запити про надання вiдомостей щодо

*' (прiзвище та iнiцiали особи)

не наdсlдlалuсь dо Нацiональноzо аlенmсmва з пumань запобi?ання
корупцit вidповidно do пункmiв 18 mа 182 Поряdlу

За результатами розгляду запитiв -,

(найменування органiв перевiрки)

Пуuленко О,В. не обituпала посаdu, зазначенi у пidпункrпах 1-10 пункmу 2
Поряdlу.

?zidHo iнформацii з еduноzо dераюавноео реесmру осiб. щоdо якtlх
засmосовано по_лоuсення Закону YKpaiHu <Про очuu4.ення влаdu>. розмitценоt на

Пушенко О.В. в Реесmрi вidсуmнi. *, 
:

Вidповidно dо пункrпу 36l Поряdку, враховуючu вuсновок про резульmаmu
перевiркu вi,dомосmей про особу Пуuленко О.В. Bid 31. I2.2020,

за результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до

(прiзвищс, iм'я та по батьковi особи)

не засmосовуюmься заборони, передбаченi частиною щI2ецьою/чеmверmою
(не застосовуlоться/застосовуються)

cTaTTi 1 Закону Украiни О'Про очищення влади"

(трчгьою/четвертою)

(у разi застосування заборони

зil}нача€ться критерiй, на пiдсгавi якого застосовуеться заборона)

Головний спецiалiст сектору
управлiння персонЕlлом
(найменуванIuI посади керiвника
вiдповiдального структурного пiдроздiлу
органу державноi влади/органу мiсцевого
самоврядування)

з l. ] 2.2020 згIдно

Яна КоВАЛЕНКо

(iнiliiали та прiзвище)

,Й=-ОЛr,--' с2ё. с _2rz-Ъ_-.z,

(пiлпис)

- o-\lll

"r.ё
"^*:Q

"*-'"? %2;-,*/=,
'._.с:4 /<аПо?<

з ориглнАлоfti


