
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 року № 563,

Управлінням пуаиі та соиіального захисту населення Чугуївської районної державної
адміністрації Харківської області

(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

__________________________ Бурлуиької Дар 7  Володимирівни__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи,

дата та місце народження,

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

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце проживання,
Управління праці та соціального захисту населення Чугуївської районної державної

_________________ адміністрації__________________ ______ ___________
місце роботи,

_____ провідного спеціаліста -  адміністратора баз даних відділу автоматизованої обробки
документації та соціального моніторингу 

посада на час застосування положення 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, копії інших документів: паспорта,
ідентифікаційного коду, трудової книжки._______________________________________________

(зазначаються за наявності)

Запит про надання відомостей щодо Бурлуиької Д, В.________________________________
(прізвище та ініціали особи)

надсилався до Головного управління ДФС у Харківській області.

За результатами розгляду запиту Головне управління ДФС у Харківській області 
повідомило:

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень та 
підтвердних документів встановлено, що у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік вказано достовірні відомості щодо 
наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Бурлуцькою Д.В, за час перебування на 
посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про 
очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові 
права) Бурлуиької Д.В._________________________________________________________________

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень та 
підтвердних документів також встановлено, що вартість майна (,майнових прав),



вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання (Ьінансового 
характеру за минулий рік, набутого (набутих) Бурлуиькою Д.В. за час перебування на 
посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про 
очищення влади», відповідає наявній податковій інсЬормаиії про доходи, отримані 
Бурлуиькою Д.В. із законних джерел._____________________________________________________

За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо Бурлуиької Дар ’ї
Володимирівни не застосовуються_______________________ заборони,
(прізвище, ім’я та по батькові особи) ( не застосовуються /застосовуються)

визначені

влади”

частиною третьою/четвертою статті 1 Закону України “Про очищення 
(третьою / четвертою)

(у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Начальник управління прані та 
соціального захисту населення
(посада керівника відповідального структурного 
підрозділу органу державної влади/

пайонної державної адміністрації О.С. ЛИСЯНСЬКИЙ
органу місцевого самоврядування) (підпис) "'''"{ініціали та прізвище)


