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,
________________центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді____________
_____________________Соборної районної у місті Дніпрі ради___________________
(найменування органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про
очищення влади”, щодо
_________________________ Гущіна Лариса Анатоліївна________________________
(прізвище, ім ’я по батькові особи,
дата та місце народження,

серія т а номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,
реєстраційний номер облікової картки платника податків,
місце проживання,

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Соборної районної у місті Дніпрі ради
місце роботи,

директор центру
посада на час застосування положень Закону України «П ро 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,
картки фізичної особи-платника податків, трудової книжки.
Запити про надання відомостей щодо Гущіної Л.А. надсилалися до Державної
податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Головного
управління ДФС у Дніпропетровській області, Головного управління юстиції у
Дніпропетровській області, Служби безпеки України.
За результатами розгляду запитів Державна податкова інспекція у
Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у
Дніпропетровській області, Головне управління юстиції у Дніпропетровській області,
Служба безпеки України повідомили про відсутність відомостей щодо заборон,
передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади».
За р езультатш^»=ЩЮвбденої перевірки встановлено, що до Гущіної Лариси
Анатоліївни нe
заборони, передбачені частинами третьою,
четвертою статті 1
чрроючищення влади ”.
Голова Соборі
у місті Дніпрі р%и
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А.С. Тімарєв

