ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про
дення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо
>сування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1
ну України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету
стрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, Чугуївською міською радою
ївської області проведено перевірку достовірності відомостей щодо
>сування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1
ну України “Про очищення влади”, щодо
мло Тетяна В ’ячеславівна
ище, ім’я та по батькові особи, яка претендує на зайняття посади,

5.1990 р.н. смт Краснокутськ. Краснокутського р-ну. Харківської області
лісце народження,

а номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,
аційний номер облікової картки платника податків,

місця проживання,
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вний спеціаліст відділу адміністративної та кадрової роботи Управління
ільного Захисту населення виконавчого комітету Чугуївської міської ради.
эоботи .посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)
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Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
вірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про
ю, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, паспорта,
ової книжки.
Запити про надання відомостей щодо Світайло Т.В. надсилалися до
івного територіального управління юстиції у Харківській області, ГУМВС
іїн и в Харківській області , Чугуївської об’єднаної державної податкової
екції Головного управління міндоходів у Харківській області, Територіального
вління ДСА України у Харківській області.
За результатами розгляду запитів Головне територіальне управління юстиції у
гівській області, ГУМВС України в Харківській області, Чугуївська об’єднана
швна податкова інспекція Головного управління міндоходів у Харківській
.сті, Територіальне управління ДСА України уХарківській області повідомили:
1. В Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення
ну України «Про очищення влади» інформація щодо Світайло ТВ. відсутня

2. Світайло Т.В. в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року
:бу в органах та підрозділах ГУМВС України в Харківській області не
одила.
3. Світайло Т.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
нсового характеру за минулий рік вказано достовірні відомості щодо наявності
іа, набутого за час перебування нею за час перебування на посадах, визначених
нктах 1-10 частини першої ст.2 Закону України «Про очищення влади», які
)відають наявній податковій інформації про майно Світайло Т.В.
4. За інформаційно-пошуковими реквізитами «прізвище, ім’я, по батькові,
та місце народження» судові рішення за критеріями, встановленими
анами третьою, п’ятою-сьомою ст.З Закону «Про очищення влади», стосовно
айиіо Т.В., 20.03.1990 р.н., в Єдиному державному реєстрі судових рішень
гтні.
іезультатами проведеної перевірки встановлено, що до Світайло Тетяни
гславівни
не
застосовуються
заборони.
передбачені
частиною
3ою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” .

уючий справами
онавчого комітету
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