
довIдкА
про резуль,гати перевiрки, передбаченот

Законом УкраiЪи "Про очищення влади"

ВiдповiдНо до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5,Закону УкраТни "Про очицення

влади'' та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування

заборон. передбачених частин*" ,р"r"ою i четвеРТОIоr cTaTTi 1 Закону Украiни "Про

очищення влади", затвердженоrо ,rЬ"ru"овою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 хtовтня

2014 р. Л9 563,

чуzуiвськtлм районнши uенmром couicutbHux слуuсб dля сiм,i,.dimей mа ллолоdi

(найменуванйьр.urу державноi вlrаir lоргаrrу мiсцевого самоврядування), в якому займае посаду

(претендус на зайняття посади) особа)

проведеIIо перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених

LIастина]\Iи третьою i.r"r"aprob cTaTTi 1 ЗаконУ Украiни "Про очицення влади", щодо

Мvсевiч Теmянu Волоd ttMutliBHu,
(прiзвище, iм'я. по батьковi особи.

мiсце лро;киваннJI.
dля с lmeux

с mа-ю
посада на час auarо"у"* .rono*""" Закону УкраТни "Про очищення влади")

Щля проведення перевiрки подаваJIися копiТ заяви особи про проведення перевlрки,

передбаченоi Зu*о"о1a Украiни "Про очицення влади", декларацiТ про майно, доходи, витрати

i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK, копii iнших докуtчtентiв: паспорmа,

id ен muф i кацiйноzо Kody, mруdово| кнuэtскu,
(зазначаються за наявностi)

Запит про надання вiдомостей щодо Мусевiч Т.В.
(прiзвище та iнiцiали особи)

мiсце роботи,

tIадсилаI]ся до
[ilлrlBt ttl:tl IllH

Шевч
Че

За результатами розгляду заJIиту Корсунь-Шевченкiвська об'сOнана de ^,taBHa

nooo**ouo inrnu*ui, гопоuпоrо unoo"nir", - *,с , чпо*оrо*iй обпо,,i го,оdu*,п,ок,l,о

вiddiлеt,пlя
повiдомила:

За резульmаmсuvu провеdеноi пepeBip\u з ур(хtуванняJчt _ пuсQцQ_q,цх__Jl_о_l9цg,l1ь,,_,!цq

п iO ltlB е пt ) t t uх О cl кумецm,!g



у dекла,^-^lii, ||абуmо2о Мусевiч Т.В, за час перебчвання на посаdах, вuзначенuх у пункmах ]_

J() uac,rr,r,u пе,ltuо.. сmаmmi 2 закоБ ук-БлПП^о-7чuu.tення влаОu'', вidповiOое наявнiй

пr;;i;;;|il,ф,,prоui,t npo dо"оdu, o*p*roni My,e,iu Т,в, i"o*o,nm dже^о,п,

за результатами проведенот перевiрки встаlIовлено,

волоduлtuрiвнu

шо до Муссвiч Теmянu

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

Директоrr Чугчiвського районногq. центру
(r"""д" *рrЙика органу державноi владиl 4{

1пiдпис)

органу мiсцевого самоврядування або iншоi
особи.яка надсилае заrrит)

I.B. Рябiнiна

(iнiцiали та прiзвипtе)


