
 

 

 

 

 

 

 

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. N 563,  

                               Олександрівська селищна рада,  спеціаліст з державних закупівель 

  (найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду) 

 

                                                         спеціаліст з державних закупівель 

                                                               (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  
                                                                  Бутиркіної Оксани Леонідівни 
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові особи, 

                                                                  16.04.1976 р.н., місто Калінін 
                                                                                 дата та місце народження, 
       ЕО 814308  Вознесенським МРВ УМВС України в Миколаївській області 05.04.2000р. 

                                             серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, 

                                     _______________________2786523545_________________________________ 

                                                       реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

               село Воронівка, вул.Миру,буд,3,Вознесенський район Миколаївська область 

                                                                                         місце проживання, 

                   Олександрівська селищна рада, Вознесенського району Миколаївської області 

                                                                                             місце роботи, 

                                                           Спеціаліст з державних закупівель 

          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 2016 рік, копія трудової книжки, копія паспорта, копія ідентифікаційного 

номера, автобіографія                                    _________________________ 

                                                                                     (зазначаються за наявності) 

 

Запити про надання відомостей щодо Бутиркіної Оксани Леонідівної 

                                                                           (прізвище та ініціали особи) 

 

надсилалися до   Головного Управління ДФС у Миколаївській області  

                                                      (найменування органів перевірки). 

 

Додаток 5 

до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 25 березня 2015 р. N 167) 



За результатами розгляду запитів Головного Управління ДФС у Миколаївській області   

                                                                               (найменування органів перевірки) 

 

 
 
повідомили: про те, що в результаті проведеної перевірки встановлено достовірність відомостей, 

визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України, вказаних  Бутиркіною О.Л.  у  

Є-Декларації. 

 

За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо     Бутиркіної Оксани Леонідівни 

                                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові особи) 

   не застосовується  заборони, передбачені частиною  третьою і четвертою 

              (не застосовуються)                                                                                               

статті 1 Закону України "Про очищення влади" . 

 

                      Селищний голова 
    (найменування посади керівника відповідального 

          структурного підрозділу органу державної 

           влади / органу місцевого самоврядування) 

__________ 
(підпис)                                          

М.БЕНЗАР 

(ініціали,прізвище) 

 

(додаток 5 у редакції постанови Кабінету 

 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. N 563,  

                               Олександрівська селищна рада,  головний спеціаліст відділу освіти 

  (найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду) 

 

                                                         головний спеціаліст відділу освіти 

                                                               (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  
                                                                  Ворфоломєєвої Ольги Сергіївни 
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові особи, 

                                    28.02.1991 р.н., місто Вознесенськ Миколаївська область 
                                                                                 дата та місце народження, 
       ЕР 290233  Вознесенським МРВ УМВС України в Миколаївській області 11.12.2007р. 

                                             серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, 

                                     _______________________3329610906_________________________________ 

                                                       реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

 місто Вознесенськ, вул.Калинова,буд,38,корпус №13,Вознесенський район Миколаївська область 

                                                                                         місце проживання, 

                   Олександрівська селищна рада, Вознесенського району Миколаївської області 

                                                                                             місце роботи, 

                                                   Головний спеціаліст відділу освіти 

          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 2016 рік, копія трудової книжки, копія паспорта, копія ідентифікаційного 

номера, автобіографія                                    _________________________ 

                                                                                     (зазначаються за наявності) 

 

Запити про надання відомостей щодо Ворфоломєєвої Ольги Сергіївни 

                                                                           (прізвище та ініціали особи) 

 

надсилалися до   Головного Управління ДФС у Миколаївській області  

                                                      (найменування органів перевірки). 

Додаток 5 

до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 25 березня 2015 р. N 167) 



 

За результатами розгляду запитів Головного Управління ДФС у Миколаївській області   

                                                                               (найменування органів перевірки) 

 

 

 
повідомили: про те, що в результаті проведеної перевірки встановлено достовірність відомостей, 

визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України, вказаних  Ворфоломєєвою О.С.  у  

Є-Декларації. 
 

За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо     Ворфоломєєвої Ольги Сергіївни 

                                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові особи) 

   не застосовується  заборони, передбачені частиною  третьою і четвертою 

              (не застосовуються)                                                                                               

статті 1 Закону України "Про очищення влади" . 

 

                      Селищний голова 
    (найменування посади керівника відповідального 

          структурного підрозділу органу державної 

           влади / органу місцевого самоврядування) 

__________ 
(підпис)                                          

М.БЕНЗАР 

(ініціали,прізвище) 

 

(додаток 5 у редакції постанови Кабінету 

 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167) 
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