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ДОВІДКА 
про результати перевірки, передбаченої 
Законом України “Про очищення влади”

Гноєва Олена Олександрівна, яка працює головним спеціалістом
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

відділу з призначення пенсій управління Пенсійного фонду 

України в Марківському районі Луганської області
( найменування посади та органу державної 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,
управлінням Пенсійного фонду України в Марківському районі Луганської області

(найменування органу державної влади і органу місцевого самоврядування)
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо 
1 ноєвої Олени Олександрівни,

серія та номер паспорта, ким і коли виданий,

проживання, місце роботи, 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 2014 рік, копії паспорта громадянина 
України.

Запити про надання відомостей щодо Гноєвої Олени Олександрівни
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до служби безпеки України, ГУ МВС України у Луганській області, 
Прокуратури Луганської області, Головного управління юстиції у Харківській області, 
територіальному управлінню державної судової адміністрації України в Луганській 
області, Марківському відділенню Старобільської об’єднаної державної податкової 
інспекції ГУ міндоходів у Луганській області,

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів: Служби безпеки України — повідомили про 
відсутність будь -  яких відомостей , ГУ МВС України у Луганській області повідомили про 
неможливість здійснити перевірку з питань проходження нею служби в органах внутрішніх 
справ України ( за місцем тимчасової дислокації Головного управління у 
м. Сєвєродонецьку Луганської області дана документація відсутня); Прокуратури



Луганської області повідомили про необіймання посади працівника органу прокуратури 
Луганської області -  підстави для проведення перевірки прокуратурою області відсутні; 
Головного управління юстиції у Харківській області -  повідомили: за вказаними 
пошуковими ВІДОМОСТЯМИ в Єдиному держав йому рссстрі осю, 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 судових рішень; Марківське відділення 
Старобільської об’єднано державної податкової інспекції ГУ міндоходів у Луганській 
області повідомили про результати проведеної перевірки та підтвердних документів ( за 
наявності ) встановлено про достовірність відомостей щодо наявності майна ( майнових 
прав ), які відповідають наявній податковій інформації про майно ( майнові права).

(КйпгиСКуВаКНЯ ОрГаКІБ ІїС рС В ірК и)

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Гноєвої Олени 
Олександрівни не застосовуються заборони, визначені частинами третьою і четвертою 
статті 1 Закону України “Про очищення влади .

(третьою / четвертою)

Г оловний спеціаліст
по роботі з персоналом І. М. Тарабановська

Ознайомлена:


