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Додаток 5
до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2015 р. N 167)

ГҐ

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,
Управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва
Одеської обласної державної адміністрації________________________________
найменування органу державної влади /органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду (претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про
очищення влади", щодо
____________________ Рогачевської Катерини Віталіївни____________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи,

_______ 03 вересня 1986 року народження, місто Ямпіль Вінницької області_______
дата та місце народження,

КМ 742219, Портофранківським ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в
______________ Одеській області, 05 жовтня 2011 року, 3165709560______________
серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника
податків,

____________________м. Одеса, вул. Довженка, буд. 6, кв.20____________________
місце проживання,

головний спеціаліст відділу юридичного супроводу та управління діяльністю
Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської
обласної державної адміністрації___________________________________
місце роботи, 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 2015 рік, паспорта
громадянина України, документа, що підтверджує реєстрацію у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків, трудової книжки.___________________
(зазначаються за наявності)

Запит про надання відомостей щодо
____________________________ Рогачевської К.В,____________________________
(прізвище та ініціали особи)

надсилався до: Державної податкової інспекції у Приморському районі
м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області.___________________
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запиту: Державна податкова інспекція у
Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській
області

повідомила:
За результатами перевірки встановлено достовірність відомостей,
визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення
влади», вказаних Рогачевською К.В. у декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до
Рогачевської Катерини Віталіївни_____не застосовуються_________ заборони,
(прізвище, ім'я та по батькові особи)

передбачені

частиною

(не застосовуються / застосовуються)

третьою/четвертою

етапі 1 Закону України_____

(третьою/четвертою)

"Про очищення влади".__________________________________________________
(у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Начальник управління з питань персоналу
апарату облдержадміністрації

Т.В. Бурлаченко

