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Щодаток 5
до Порядку

3

довIдкл

про результати перевiрки, передбаченоi
Законом Украiни "Про очиIцення влади"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частпнп п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни "Про очищення
влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинtlп{и третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про
очищення влади", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня
201'4 р. N9 563,
Фiнансовим управлiнняrл Барвiнкiвськоi райошrоi держазноi адмiнiстрацii

(найменування органу державноi влади / оргаuу мiсцевого салаоврядування)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинап{и третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади", щодо

Г[пахотiноТ (Дуванськоi) Оксани Валерiiвни 1З липня 1980 року. м.Барвiнкове.
XapKiBcbKoi областi
(прiзвище, iм'я, по батьковi особи, дата та мiсце народження, серiя та номер

рокУ.

_ýарвiнкiвмьк_и_м РВ

/

УМВС_Украihи в_Харкiвськiй областi

22. вересня

2000

.

паспорта громадянина Украiни, ресстрацiПниИ номер облiковоi картки ппЙr*u поо*пiГ,
"rcц.
головний спецiалiст сектору бухгалтерського облiку. звiтностi та господарського
обслуговування фiншrсового управлiння_Барвiнкiвсько'rЭайонноi_цержавноi_адмiнiстрацii
проживчlнIu{, мiсце робmи, посада на час застосування положення Закону

Украiни "Про очищення влади")

.Щля проведенIIJ{ перевiрки подавЕrлися копii зЕuIви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом Украiни "Про очищення влади", декларацii про майно, доходи,
витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK, а також iнших документiв: копii
паспорта громадянина Украiни. трудовоi книжки. iдентифiкацiйного кода
(зазначаються за наявностi)

Запити про надЕшня вiдомостей щодо Плахотiноi (Дчванськоi) О.В.

(прiзвище та iнiцiали особи)

надсилttлися до Головного управлiння юстицii у Харкiвськiй областi, Ресстрацiйноi служби
Головного управлiння юстицii у Харкiвськiй областi, Барвiнкiвського районного вiддiлу
внутрiшнiх спрtlв Головного управлiння МВС УкрiЪи в Харкiвськiй областi, Iзюмськоi ОЩПI
ГУ ДФС у XapKiBcbKil"r областi, прокуратури XapKiBcbKoi областi, Територiального
чправлiння Державноi судовоi адмiнiстрацii у Харкiвськiй областi
(найменування органiв перевiрки)

результатапdи розгляду запитiв Головне управлiння юстицii у Харкiвськiй областi,
Реестрацiйна с.rryжба Головного управлiння юстицii у Харкiвськiй областi, Барвiнкiвський
районний вiддiл внугрiшнiх спр€rв Гоповного управлiння МВС Укрiни в Харкiвськiй областi,
Iзюмська ОДШ ГУ ДФС
Харкiвськiй областi, прокуратура XapKiBcbKoi областi,
Територiальне управлiння ,.Щержавноi судовоi адмiнiстрацiT
Харкiвськiй

За

у

IIовlдомили

у

:

за вкчваними пошуковими вiдомостями, iнформацiя на Плахотiну (Дуванську) О.В.
як до особи щодо яко1 застосовано положення Закону УкраiЪи кПро очищення влади)
вiдсyтня.

за результатами rrроведеноi перевiрки встановлено, що

до

Плахотiноi (дуванськоr) о.в.

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не застосОвуютьсЯ заборони, визначенi частиною третьою та четвертою cTaTTi 1 Закону
Украiни "Про очищення влади
(у разi застосування заборони зазначаеться критерiй, на пiдставi якого застосову€ться

Начальник фiнансово

ffiч
цё.
fe €,.
-l

\ \-,_ д

заборона)

М.В. Чухно

