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Додаток 3
до Порядку

довIдкА

про результати спецrальноr перевrрки щодо
Курiлова Владислава Миколайовича, який (яка) претендус на зайняттJI посади
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

завiд}rвач сектору взаемодii з правоохоронними органами. оборонноТ. мобiлiзацiйноi та

Dежимно-секоетноi роботи апарату Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацiТ

Вiдповiдно до статей 56-58 Закону Украiни "Про запобiгання корупцiТ" та Порядку
проведення спецiальноi перевiрки стосовно осiб, якi претенд}тоть на зайняття посад, якi
передбачають зайняття вiдповiдаJIьного або особливо вiдповiдального становища, та посад з
пiдвищеним корупчiйним ризиком, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
t71r, Барвiнкiвською районною державною адтчriнiстрацiею
вiд 25 березня 2015 р.
xapkiBcbkoi областi

Jt

органiзовано проведення спецiальноТ перевiрки щодо Курiлова Владислава Миколайовича
22.08.|962 р. м. Барвiнкове XapKiBcbKoi областi, який претендус на зайняття посади
завiдувач сектору взаемодii з правоохоронними органами, оборонноi, мобiлiзацiйноi та
режимно_секретноi роботи апарату Барвiнкiвськоi районноi державноТ адмiнiстраuii

який (яка) зареестрований (зареестрована) за адресою вул. Центра,чьна. 2012 м. Бtрвiнкове
ХаркiвськоI областi
та фактично проживас за адресою вул. Центра"тьна. 2012 м. Барвiнкове XapKiBcbKoT qбластi
Щля проведення спецiальноi перевiрки тrодавалися копii письмовоi згоди особи, яка
претендуе на зайняття посади, на проведення спецiальноi перевiрки, автобiографii, паспорта,
документiв про ocBiTy, вченi звання, HayKoBi ступенi, медичноi довiдки про сlан здоров'я за
формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на облiку в психоневрологiчних або
наркологiчних закладах охорони здоров'я, вiйськового квитка або посвiдчення особи
вiйськовослужбовця, довiдки про допуск до державноТ таемницi (у разi наявrтостi), заяви,
передбаченоi частиною першою статгi б Закону Украiни "Про очищення влади".
Запити про надання вiдомостей про Курiлова Владислава Миколайови,iа*
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсилаJIися до Головного управлiння Нацiонатlьноi полiцii Украiни у Харкiвськiй областi,

Харкiвського обласного вiйськового KoMicapiaTy, Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку, Управлiння служби безпеки УкраТни у Харкiвськiй областi, r,правлiння
охорони здоров'я XapKiBcbKoT обласноi державноТ адмiнiстрацii, Територiального управлiння
Щержавноi суловоТ адмiнiстрацiI Украiни у Харкiвськiй областi, Щепартаменту науки та
освiти Харкiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, Нацiонального агентства:] питань
запобiгання корупuii, Головного територiiL,Iьного управлiння tостицiТ у Харrсiвоькiй областi,
також були направленi запити про надання iнфорiиацiТ з €Диного державноцо pecз,py осiб,
щодо яких застосовано положення Закону Украiни кПро очищення влади) та про видачу
витягу з Сдиного державного ресстру осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушtення.
Щля проведення спецiальноi перевiрки особи, яка rrретендуе на зайняття lIосади, подано

до НацiонаJIьного агентства з питань запобiгання корупцiТ лекларацiю особи, уповноваженоi
на виконання фlтлкцiй держави або мiсцевого самоврядування, за.минулий piK у порядку,
ООПро
запобiгання корупцii".
визначеному частиною першою статгi 45 Закону УкраТни

Iнформачii, що перешкоджае

зайняттю

Миколайовичем
особи)

Кур.ЦQдцм Владиславом
(прiзвище та iнiцiали

посади, яка передбачае зайняття вiдповiдального або особливо вiдповiда,тьного становища,
або посади з пiдвищеним корупцiйним ризиком не виявлено

уповноважена особа з питань
запобiгання та виявлення корупцii
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