
Додаток 5 
до 1 Іорядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2015 р. № 167) 

4 ДОВІДКА 
про результати перевірки, передбаченої 
Законом України "Про очищення влади" 

Відповідно до пунктів ' і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади"" та 
Порядку проведення п-.-ройірки 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, 

Первомаі іська районна державна адмініс і раці» 
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду 

(претендує па зайняття посади) особа) 

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачени: 
частинами третьою і четвертою статгі 1 Закон) України "Про очищення влади", щодо 

Дзюби Св і тлани Анатоліївни 
(прізвище, ім'я та по батькові особи. 

дата та місце народження, 
. 

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданим. 

г;жтраційііий номер облікової картки платника податків. 

місце проживання, 

_ Первомаі іська райдержадмінісі рація Микола ївсько ї облає 11 
місце роботц. 

зав ідувача сектора адміністративно - дозвільних процедур апарату 
ра іідержад м і її іс грації 

посада на час застосування положень 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, а також інших документів 

(зазначаються за наявності) 

Запити про надання відомостей щодо Дзюби Св ітлани Анатоліївні ! 
(прізвище та ініціали особи) 

надсилалися до І Ісрвомайської об'єднаної державної податкової інспекції головної о управління 
ДФ£__у Миколаївській області, територіального управління державної судової адміністрації 
Украпіи в Миколаївській області. Головного територіального управління юстиції у Миколаївській 
об. іаеі і. управління МВС України в Миколаївській області. Генеральної прокуратури України 

(найменування орі анів>перевірки) 



За результатами розгляду запитів _Первомайської об'єднаної державної подаї коїюї імспіжци 
головного управління ДФС у Миколаївській області, територіального управління державної 
судової адміністрації України в Миколаївській області. Головного територіального управління 
юстиції у Миколаївській області, управління МВС України в Миколаївській області, І снеральної 
прокуратури України 
(найменування органів перевір!;:;) 

повідомили: про відсутність інформації щодо застосування заборон передбачені частиною 
третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про Очищення влади» 

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до 
Дзюби Світлани 1 Анатоліївни 
(прізвище, ім'я та по батькові особи) 

не застосовуються заборони, передбачені частиною 
(не застосовуються/застосовуються) 

третьою і четвертою 
(третьою/четвер І ою) 

стати 1 Закону України 'Про очищення влади" 
(у разі застосування заборони 

зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона) 

перший заступник голови 
держави сії ад м і н істрації 

голови районної державно 
Виконувач функцій і повні 

С.В. Бондаренко 

г-. 


