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д о в ід к а
про результати перевірки. передбаченої 
Законом України "Про очищення влади”

Сич Юлія Петрівна, яка працює голошиїм спеціалістом 

відділ) з виплати пенсій управління І Іенсіііного фонду
(прізвище. ім ’я та по батькові особи)

України в Марківському районі Луганської області
( найменування посади га орган) державної влади )

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої етапі 5 Закону України "Про 
очищення влади’' та Порядку проведення перевірки достовірності ні цілостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами грен.ою і чсівертою скиті 1 Закот 
України “ Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міні*, і рів України 
від 16 жовтня 2014 р. №  563,

управлінням Пенсійного фонду України в Марківськом) районі Лманської
області

, і .(найменування орі ан\ державної клади орілп місцевої о  ̂ і\мвряд\ваннн ■

проведено перевірку достовірності відомостей щодо *астое\ вапия заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "1 Іро очищення 
влади” , щодо Сич Ю лії Петрівни, і

сепія гя номеп ІІЯГПОта КИУ1 І КО ПІ НМ'ШШШ

проживапня. місце роОоти, посада на час застосування положення іакоп\ \ країни “ Про ( >ч, ісшія влади")
Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи пре проведення

перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади” , декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов'язання фінансового харакіеру за 2014 рік. копії паспорта 
громадянина України.

Запити про надання відомостей щодо Сич Ю лії І Іетріпни
(пріжишс і а і ні ціан і особи)

надсилалися до ГУ  М ВС  України у Луганській облаєм і. Прокуратури
Луганської області, Головного управління юстиції у Харківській області, 
територіальному управлінню державної судової адміністрації Україпн н Луїанській 
області, Марківському відділенню Старобільської об'єднаної державної податкової
інспекції ГУ  міндоходів у Луганській облас і і.

(наЛмен)вання оріанів перевірки)

За результатами розгляду запитів: ГУ  М ВС України у Л\і а і к ькііі облас і і 
повідомили про неможливість здійснити перевірку з питань проходження нею служби в 
органах внутрішніх справ України ( за місцем тимчасової дис.іокац.і Головного
управління у м. Сєвєродонецьку Луганської області дана докумеп іація відсутня):



Прокуратури Луганської області повідомили про необінмаппя посади працівника оріапу 
прокуратури Луганської області підстави для проведення перевірки прокуратурою 
області відсутні; Головного управління юстиції у Харківській області повідомили: за 
вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі оси . щодо яких 
застосовано положення Закону України "Про очищення влади” інформація відсутня: 
територіальне управління державної судової адміністрації України в Луганській області 
повідомили про відсутність в Єдиному державному реєстрі су ювих рішені.: Марківське 
відділення Старобільської об'єднаної державної податкової інспекції 1 У міидоходів у 
Луганській області повідомили про результат проведеної перевірки іл піївердних 
документів ( за наявності ) встановлено про достовірність відомостей ик ю наявності 
майна ( майнових прав ). які відповідають наявній податковій інформації про майно 
( майнові права).

(найменування органів перевірки)

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Сич Юлії Петрівни 
не застосовуються заборони, визначені частинами третьою і че твертою с і і ті і І Закону 
України "Про очищення влади” .

(третьою / четвертю )

Головний спеціаліст
по роботі з персоналом І. М. Тарабаповська

Ознайомлена:


