
Додаток 5 
до Порядку 

(в редакцiI постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни 

вiд 25 березня 2015 р. № 167) 

ДОВIДКА 

про результати перевiрки, передбачено1 

Законом У кра1ни "Про очищения влади" 

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ято'i статтi 5 Закону Укра'iни "Про 

очищения влади" та Порядку проведения перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою статтi 1 Закону 

У кра'iни "Про очищения влади", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

Укра'iни вiд 16 жовтня 2014 р. № 563, управлiнням соцiального захисту населения 

Новгород-Сiверсько'i районно'i державно'i адмiнiстрацi'i 
(найменування органу державноi' влади / органу мiсцевого самоврядування, в якому займа€ посаду 

(претендуе на зайняття посади) особа) 

проведено перев1рку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, 

передбачених частинами третьою i четвертою статтi 1 Закону У кра'iни "Про 

очищения влади", щодо 

Сергiенко Сiльвi'i Юлiянiвни 

Управлiння соцiального захисту населения Новгород-Сiверсько'i районно'i державно'i 
. . . .. 

адмш1страц11 
мiсце роботи, 

Начальник вiддiлу персонiфiкованого облiку пiльгових категорiй населения 
посада на час застосування положень Закону Украi'ни "Про очищения влади") 

Для проведения перевiрки подавалися копi'i заяви особи про проведения 

перевiрки, передбачено'i Законом У кра'iни "Про очищения влади", декларацi'i про 
майна, доходи, витрати i зобов' язання фiнансового характеру за 2014 рiк, сторiнок 

паспорта громадянина У кра'iни з даними про прiзвище, iм 'я та по батьковi, вида чу 

паспорта та мiсце реестрацi'i; документа, що пiдтверджуе реестрацiю у Державному 

реестрi фiзичних осiб - платникiв податкiв); трудово'i книжки (послужного списку).* 

Запити про надання вiдомостей щодо Сергiенко Сiльвi'i Юлiянiвни 
(прiзвище та iнiцiали особи) 

надсилалися до Новгород-Сiверсько'i об' еднано'i державно'i податково'i iнспекцiя 

головного управлiння Державно'i фiскально'i служби у Чернiгiвськiй областi та 

Службу безпеки Укра'iни. 
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За результатами розгляду запитiв органи перевiрки повiдомили: 

Новгород-Сiверська об' еднана державна податкова iнспекцiя головного 
управлiння Державно1 фiскально1 служби у Чернiгiвськiй областi повiдомила, що: 

За результатами проведено1 перевiрки Сергiенко Сiльвi1 Юлiянiвни 
встановлено, що Сергiенко Сiльвiею Юлiянiвною у декларацi1 про майна, доходи, 
витрати i зобов' язання фiнансового характеру за 2014 рiк вказано достовiрнi 
вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), набутого (набутих) Сергiенко 
Сiльвiею Юлiянiвною за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-1 О 
частини першо1 статтi 2 Закону У кра1ни "Про очищения влади", якi вiдповiдають 
наявнiй податковiй iнформацil про майна (майновi права) Сергiенко Сiльвil 
Юлiянiвни. 

За результатами проведено1 перевiрки Сергiенко Сiльвi1 Юлiянiвни також 
встановлено, що вартiсть майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Сергiенко 
Сiльвiею Юлiянiвною у декларацil про майна, доходи, витрати i зобов' язання 
фiнансового характеру за 2014 рiк, набутого (набутих) Сергiенко Сiльвiею 
Юлiянiвною за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-1 О частини 
першо1 статтi 2 Закону У кра1ни "Про очищения влади", вiдповiдае наявнiй податковiй 
iнформацi1 про доходи, отриманi Сергiенко Сiльвiею Юлiянiвною iз законних джерел. 

Служба безпеки Укра1ни повiдомила, що в результатi перевiрки наявних 
матерiалiв вiдсутнi будь-якi вiдомостi щодо Сергiенко Сiльвi1 Юлiянiвни. 

За результатами проведено1 перевiрки встановлено, щодо Сергiенко Сiльвit 
Юлiянiвни не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою i четвертою 
статтi 1 Закону У кра1ни "Про очищения влади". 

Начальник управлiння соцiального 
захисту населения Новгород-Сiверсько1 
районно1 державно1 адмш1страцi1 

{додаток 5 вредакцii"ПостановиКМ № 167 вiд 25.03.2015} 

Г.П. Гавриленко 




