Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 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. № 563,

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

Полтавської облдержадміністрації
(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

Олефіренко Тетяна Олександрівна
(прізвище, ім’я та по батькові особи,

26.03.1986 рн, м.Кременчук Полтавська обл.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
місце роботи,

головний спеціалість відділу ЗМІ управління інформації Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
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

Копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім`я та по батькові,
видачу паспорта та місце реєстрації; декларації про майно, доходи, витрати та зобовязанн`я
фінансового характеру за 2014 рік; документа, що підтверджує реєстрацію у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щод __________Олефіренко Тетяни Олександрівни
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до _________Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області_____________
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Державної служби України з питань геодезії, картографії та
кадастру; Кременчуцького ВРЕР ВДАІ ГУМВС України в Полтавській області; Державної інспекції
України з безпеки на морському та річковому транспорті; Віділу державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно реєстраційної служби Кременчуцького міського управління юстиції_
(найменування органів перевірки)

повідомили:

- згідно Державного реєстру цивільних повітряних суден України, доведеного листом ДФС України за №
10131/7/99-99-17-05-01-17 від 24.03.2015 р., не є власником.
- Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті – відповіді не отримано.
- Кременчуцьке ВРЕР ВДАІ ГУМВС України в Полтавській області – є власником зареєстрованого в
2011 році автомобіля DAEWOO MATIZ, 2011 РОКУ ВИПУСКУ. Вартість транспортного засобу відсутня.
- Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру – Державне агентство земельних
ресурсів України - відповіді не надано.
- Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби – не є власником.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Олефіренко Тетяни Олександрівни
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

_______Не застосовуються_________ заборони, передбачені частиною __________________________
(не застосовуються/застосовуються)

(третьою/четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади” ___________________________________________
(у разі застосування заборони

____________________________________________________________________________________.
зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

В.о. директора Департаменту інформаційної
діяльності та комунікації з громадськістю
Полтавської облдержадміністрації
Ю.М.

Варченко

