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Додаток 5
до Порядку

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,
Фінансовим управлінням Барвінківської районної державної адміністрації
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

Проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо

Іщенко (Лози) Інни Борисівни 27 травня 1965 року, с.М.Данилівка Харківського
району. Харківської області
(прізвище, ім'я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер

М Т № 307543 Барвінківським Р С Г У д м е України в Харківській області 15 листопада
2013 року. 238880120. 6470К вул. Леніна. будЛ 1 кв.28. м,Барвінкове.
Харківської області
паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце

начальник відділу доходів фінансового
управління Барвінківської районної державної адміністрації
проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про очищення влади")

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 2014 рік, копії інших документів: паспорта
громадянинаУкраїни, трудової книжки, ідентифікаційного кода
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Іщенко (Лози) І.Б.
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Головного управління юстиції у Харківській області. Реєстраційної служби
Головного управління юстиції у Харківській області, Барвінківського районного відділу
внутрішніх справ Головного управління МВС Укрїни в Харківській області, Ізюмської ОДПІ
ГУ ДФС у Харківській області, прокуратури Харківської області. Територіального
управління Державної судової адміністрації у Харківській
області. Служби безпеки
України
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Головне управління юстиції у Харківській області.
Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Харківській області, Барвінківський
районний відділ внутрішніх справ Головного управління МВС Укрїни в Харківській області,
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, прокуратура Харківської
області,
Територіальне управління Державної судової адміністрації у Харківській області. Служба
безпеки України
(найменування органів перевірки)

Повідомили :

За вказаними пошуковими відомостями, інформація на Іщенко (Лозу) І.Б.
,
як до особи щодо якої застосовано положення Закону України «Про очищення влади»
відсутня.
За результатами проведеної перевірки встановлено,щодо Іщенко (Лози) І.Б.
(прізвище, ім'я та по батькові особи)

не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону
України ''Про очищення влади
(у разі зас;гр€уваш«я заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

//

• и
Нача^|Мйк фік^н^йогр управління

, О',

V.

/

М.В. Чухно

