Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

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,
Чугуївською міською радою Харківської області
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування) в яком у зай м ає п осади (п р етен д у є н а зайняття посади)
о соба)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо
Ліфінцевої Анни Володимирівни,
(п різви щ е, ім ’я, по батькові особи, д а т а т а м ісц е народж ен н я,

серія т а ном ер п асп орта гром адян и н а У країни, реєстраційний ном ер о б л ік о в о ї картки п л атн и к а податків,

Фінансове управління виконавчого комітету
м ісце прож и ван н я, м ісц е роботи, п осад а на час застосування пол ож ен н я Закон у У к раїн и “ П ро очи щ ен н я влади”)

________ Чугуївської міської ради, головний спеціаліст бюджетного відділу________
м ісц е роб о ти , п осад а на час застосуван н я полож ен ня Закон у У країн и “П ро очи щ ен н я вл ад и ”)

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 2013 та 2014 рік,
копія паспорта__________________________________________________________ .
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Ліфінцевої А.В.
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Головного територіального управління юстиції у Харківській
(найменування органів перевірки)

області. ГУМВС України в Харківській області . Чугуївської об’єднаної державної
податкової інспекції Головного управління мін доходів у Харківській області.
Прокуратури Харківської області. Територіального управління ДСА України у
Харківській області
За результатами розгляду запитів Головне територіальне управління юстиції у
Харківській області. ГУМВС України в Харківській області. Чугуївська об’єднана
(найменування органів перевірки)

державна податкова інспекція Головного управління міндоходів у Харківській
області. Прокуратура Харківської області. Територіальна управління ДСА України у
Харківській області

повідомили:
1. В Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення
Закону України «Про очищення влади» інформація щодо Ліфінцевої A.B. відсутня
2. Ліфінцева A.B. в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року
службу в органах та підрозділах ГУ MB С України в Харківській області не
проходила.
3. Ліфінцева A.B. не обіймала посади, зазначені у ч.І-ч.З ст.З Закону «Про
очищення влади».
4. Ліфінцевою A.B. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за минулий рік вказано достовірні відомості щодо наявності
майна, набутого за час перебування нею на посадах, визначених у пунктах 1-10 ч.*—
ст.2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній податковій
інформації про майно Ліфінцевої A.B.
5. Судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п’ятоюсьомою ст.З Закону «Про очищення влади», стосовно Ліфінцевої A.B., 28.07.1991
р.н., в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Ліфінцевої Анни
Володимирівни не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою та
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

( не застосовуються /застосовуються)

(третьою / четвертою)

четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.
(у разі застосування за) орони аеииачастьея критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Керуючий справами
виконавчого комітету
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