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до Порядку

-

довIдкА

про результати перевiрки, передбаченоi
Законом Украiни ООПро очищення влади'О
Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украiни "Про очищення
влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинапiIи третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про
очищенIIJI влади", затвердженого пост€шIовою Кабiнету MiHicTpiB Украrни вiд 16 жовтня
2014 р. Ns 563,
Фiнансовим r,rправлiнншr Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii

(найменування органу державноi влади / органу мiсчевого саlr,tоврядуваяня)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодсi застосування заборон, передбачених
частинЕlми третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про о.мщення влади", щодо

Пальч}rн (Воронцовоi) оксани Петрiвни 09 липня 1980 року . м.Барвiнкове.
XapKiBcbKoi областi
(гцliзвище, iм'я, по батьковi особи, дата та мiсце народження, серiя та номер

Барвiнкiвським РВ

УМВС УкраiЪи

в_Харкiвськiй областi

_-

,":,Барвiнкове. XapKiBcbKoi областi

паспорта громадянина Украни, рЕUчграцlинии номер облiковоi картки nnuirr*u полатЙ, Micue

головний спецiалiст бюжетного вiддiлу фiнансового
чправлiння_Барв iнкiвсько'rЭайонно'r..державноi_адмiнiстрац

ii

проживаннJI, Micue роботи, посада Еа час застосування положення Закону Украiни "Про очищення влали")

перевiрки подавалися копii заяви особи про проводення перевiрки,
передбаченоi Законом УкраiЪи "Про очищення влади", декларацii про майно, доходи,
витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK, копii iнших документiв: паспорта
,Щля проведення

громадянинаУкраiЪи.трудовоiкнижки.iдентифiкацiйногокода
(зазначаються за наявностi)

.

Запити про надання вiдомостей щодо Пальчун(Воронцовоi) О.П.
надсилЕtпися до Головного управлiння юстицii

(прiзвище та iнiчiали особи)

у Харкiвськiй областi, Реестрацiйноi служби
Головного управлiння юстицii у Харкiвськiй областi, Барвiнкiвського районного вiддiлу
внугрiшнiх справ Головного управлiння МВС Укрihи в Харкiвськiй областi, Iзюмськоi О,ЩПI
ГУ ДФС у Харкiвськiй областi, прокуратури XapKiBcbKoT областi, Територiального
управлiння Державноi судовоi адмiнiстрацii у Харкiвськiй областi
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгJuIду запитiв Головне управлiння юстицii у Харкiвськiй областi,
Реестрацiйна служба Головного управлiння юстицii у Харкiвськiй областi, Барвiнкiвський

районний вiддiл внугрiшнiх справ Головного управлiння МВС Укрiни в Харкiвськiй областi,
Харкiвськiй областi, прокуратура XapKiBcbKoi областi,
Iзюмська ОДШ ГУ ДФС
Харкiвськiй
Територiа-пьне управлiння ,Щержавноi судовоi адмiнiстрацii

у

Повiдомили:

у

О.П.

.
За вказаними пошуковими вiдомостями, iнформацiя на Пальчун (Воронцову)
як до особи щодо якоi застосовано Irоложення Закону УкраiЪи кПро очищення влади)
вiдсчтня.

Зарезультата&Iи проведеноi перевiрки вст€lновлено,щодо

Пальчун (Воронцовоil О.П.
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

Застосовуються заборони, визначенi частиIIою третьою та четвертою cTaTTi 1 Закону
УкраiЪи "Про очиценrrя влади
Не

(у разi застосування заборони

з€lз

итерiй, на пiдставi якого застосовуетъся заборона)

ft::iY,-"тй)
Vr.B. Чухно
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