
Додаток 5

ло Порялку (в релакчiТ постанови
Кабiнету Mi HicTpiB УкраТни
вiд 25 березня 20l5 р. Ns l67)

довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоi

Законом УкраТllи "Про очищення владиll

Вiдповiдно до пунктiв l i 2 частини пlятоТ cTaTTi 5 Закону УкраТни ,,Про
очищення влади " та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостеЙ
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою
cTaTTi 1 Закону УкраТни "Про очищення влади", затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд lб жовтня 20l4 року М563, з урахуванням змiн
до Порядку проведення перевiрки лостовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону УкраТни
"Про очищення влади", внесених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл
25 березня2015 року JЮ lб7 Печерською районною в Micmi Кuевi dерuсавною
аdмiнiсmрацiею проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi l
Закону Украiни "Про очищення влади", щодо

вище. м'я та по

дата та народкення,

серlя та вомер паспорта громадянина Украiни. Ktllt i кtl.,lи 8иданил"l.

peccTpat ti й н tr Гr t ttlMcp ttб.,t i KtlBoT картки II-laTH ика lttrдaTKi в.

м|сце про)кивання.

Печерська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя,
мiсuе роботи.

головниЙ спецiалiст вiддiлу з питань державноi ресстрацii rориличних осiб,
фiзичних осiб - пiдприсмuiв ПечерськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноТ

алмiнiстрачii.
посада на час застосування положень Закону YKpaiHtt "Про очичtення влади"

Щля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви ffенисенко Л.М. про
проведення перевiрки, передбаченоi Законом Украiни "Про очищення влади",
cTopiнoк паспорта громадянина Украiни, довiдка про присвоення
iдентифiкацiйного номера, декларацiТ про майно, доходи, витрати i зобов'язання
фiнансового характеру за20l8 piK, труловоТ книжки.

Вiдповiдно до записiв у трудовiй книжцi та матерiалiв особовоТ справи
Щенисенко Л.М. у перiод, що пiдлягас перевiрчi, на посадах в органах
внутрiшнiх справ, iнших правоохоронних органах, органах прокуратури та на
посадi суддi не працювала.



,

запити про надання вiдомостей щодо !енисенко Л.м. надсилzшися до:
Головного управлiння дФс у {нiпропетровськiй областi, Нацiонального
агентства з питань запобiгання корупчiТ, Служби безпеки Украiни.

За результатами розгляду запитiв:
- Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцii (вх. J\|9 l05-3922/l

вiд 29 серпня 20|9 року) повiдомиЛо, Що Нацiональне агентство не визначене
як орган державнот влади, надiлений повноваженнями щодо проведення
вiдповiдноi перевiрки, та вiдсутне у перелiку органiв, що проводять таку
перевiрку.

- Служба безпеки УкраТни (вх. JФ l05-4l89/l вiд l3 вересня 2Ol9 року)
повiдомила, Що в результа,гi перевiрки наявних матерiалiв вiдсутнi буль-якi
вiдомостi щодо ffенисенко Л.М.

- Головне управлiння .ЦФС у Щнiпропетровськiй областi (вх. l05_4768/l
вiд 22 жовтня 2019 року) - <Перевiркою встановлено, що !енисенко Л.М. у
Щекларацii вказано недостовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових
прав), набутого (набутих) Ленисенко Л.М. за час перебування на посадах,
визначениХ У пунктаХ 1-10 частини першоi cTaTTi 2 Закону УкраТни "Про
очищення влади", якi не вiдповiдають наявнiй податковiй iнформашii про майно
(майновi права),Щенисенко Л.М.

ТаК, У ПОЗицiТ 23 та 24 розлiлу III !екларачiТ !енисенко Л.М. не
вiдображенО вiдомосТi щодО земельнОi дiлянкИ та житлового булинку,
iнформацiю щодо яких, як мiсця ресстрацiТ та проживання зазначено у позиuiТ 2
роздiлу I Щекларацii.

Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав),
вказаного (вказаних) flенисенко Jl.MI. у leKllapauiT, набутого (набутих)
,щенисенко Л.м. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10
частини першоi cTaTTi 2 Закону Украiни "Про очищення влади", вiдповiдас
наявнiй податковiй iнформацii про доходи, отриманi !енисенко л.м. iз
законних джерел.

Резу.пьтат перевiрки
з урахуванням письмових пояснень !енисенко л.м. встановлено

достовiрНiсть вiдоМостей, визначеНих пункТом 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону,
вкЕваних .Щенисенко Л.М. у Щекларацii>.

Вiдповiдно до п. l4 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 25 березня
20l5 року Jф l67, за вказаними параметрами пошуку в Сдиному державному
peccTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону УкраТни "Про очищення
влади" iнформачiя щодо !енисенко Л.М. вiдсутня.

За результатами проведеноI перевiрки щодо !енисенко Людмили
миколатвни не застосовуються заборони, передбаченi частинами третьою i
четвертою cTaTTi l Закону УкраТни "Про очищення влади''.

Заступник керiвника апарату -
начzLпьник вiддiлу управлiння персон€uIом %,О-а-

Z3,/0./'
Любов СИНJIК


