
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,

у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації 
(найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

(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

Чернєцової Олени Володимирівни
(прізвище, ім'я, по батькові, 

дата та місце народження,

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

місце проживання,
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

місце роботи,
начальник відділу роботи із зверненнями громадян

_посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»)
Для проведення перевірки подавалися копія 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 копії трудової книжки, паспорта громадянина України та картки 
платника податків.

Запити про надання відомостей щодо Чернєцової О.В. надсилались до 
Головного управління юстиції у місті Києві, Васильківської об’єднаної 
Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області, 
Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. 
Києві.

За результатами розгляду запитів Головне управління юстиції у місті 
Києві, Васильківська об’єднана Державна податкова інспекція Головного 
управління ДФС у Київській області за місцем реєстрації повідомили:

Головне управління юстиції у м. Києві -  за вказаними пошуковими 
відомостями в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано 
положення Закону України «Про очищення влади» інформація відсутня.

Васильківська об’єднана Державна податкова інспекція Головного 
управління ДФС у Київській області -  у декларації про майно, доходи, витрати



і зобов’язання фінансового характеру Чернєцової О.В. вказані достовірі 
відомості.

Враховуючи зміни до Порядку проведення перевірки достовірною 
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою 
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», внесені постанової 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167, відповідно д 
записів у трудовій книжці і матеріалів особової справи, встановлено, щ 
Чернєцова О.В. не займала посади в органах прокуратури, органах внутрішні 
справ, в органах судової системи в період, що підлягає перевірці.

За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо Чернєцовс 
Олени Володимирівни не застосовуються заборони, передбачені частино* 
третьою/четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Начальник відділу з питань кадрової 
роботи та державної служби
(найменування посади керівника відповідаль 
Структурного підрозділу органу державної 
Влади/органу місцевого самоврядування)

Т.JI. Гнатівська
(ініціали та прізвище)


