
довIдкА
"', , про результати перевiрки, передбаченоТ

Законом Украiни "Про очищеtlIIя владиО'

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закоrrу УкраТни "I1ptl очиLltеI{ня

влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застос)/вання

заборон' ,raрaдбuчarr* частинамИ TpeTboIO i ,tетвер,гоttl сrат-гi l Закоlll' YKpai'rrlr "l I;ltl

очищення влади", затвердженого постановок) Кабiнет1, Мirliс,грirз Уr<раТrrи Bi;t |б;tttltзrttя ]()l-{

р. J\Ъ 563,

lHпl IIIIя MlHl в}Iих п tl В MlCTl

к
(найменування органудерх(авнот влади lopa*ytv*чauого самоврядування, в якому займа€ посаду (претенлус,на зайняття llосutи) ocoiia)

проведоно перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон. перелбачеlIих

частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни о'Про очищення влади", щодо
ленисенко Тетяни Миколаiвни.

19.05.1989р.н.. село Бдагодатне. АмвtlосiiЪського rrайонч.
донецькоI областi
ла,га та Mictte нарсlлжеttttя.

рв умвс 29.07.2005
серiя та номер паспорта громадяtlиltа УкраIни" ким i коли ви.lаllий

32б46058б0
реестрачiйний номер облiковоi картки пла] ни ка tlода tкi в.

м. ItиiЪ. вчл. Урлiвська, бчл.4 цв. l l2

,Т в мiсгi К
адмiнiстраr(ii

Micue роботи.

адмiнiстDатоrr вiддiлу надання адмiн iстDати вн их послчг
посада на час застосування положень Закону Украirlи "про очишення вltади")

.Щля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки.

передбаченоi Законом Украiни 'опро очищення влади", лекларашiт про майнс,l. l]loxollи-

врlтрати i зобов'язання фiнансового характеру за 20l7 pik, а також копiт труловот книжки-

паспорта громадянина Укратни та картки платника податкiв.
jun"r" про надання вiдомостей щодо fJенисенко Т.М. надсилались до MiHicT,epcтBa

юстицiТ УкраТни, ЩержавноТ подат,ковоТ iHcпeKrtiT за MiclteM peсcl,palliT. За pcз\,ILItlItl\ltl

розгляду запитiв MiHicTepcTBo юстиItiТ УкраТни. /{eptKaBIla ll()lllal,KOl]al iltcttcKltiя la rlicttcrt

реестрацiТ, повiдомили :

ЬИrrовiдно до листа Ns'7'796126-15-13-07-16 вiд l4.06.201,9 ['o;loBrl()l() ),IIрав,tittttя i l<D('l
м. Кисвi - У декJIарацii ЩенисенКо т.м. вказанi достовiрНi вiломоСтi. Мiнiсl,ерсгвtl Klctltttil'

Украiни - за вказаними пошуковими вiдомостями в Сдитrому дерх(авtlоNI}, pe(,cT,pi осiб. llt().,t()

яких застосовано положення Закону Укратни "про очиulсtlttя влади irlформаltiя Bi;tcr trtя.

За результатами проведенот перевiрки встановлеI{о, Utо до /lенисеlrко 
'I'c 

rяttl,t

миколаiвни не застосовуються заборони, передбаченi частиною тре,гьою/чет,верr,окl с,га l"ti l

закону Украiни "про очищення влади" та встановлено достовiрнiсть вiломос,гей, визначе[lих

и п'ятоi cTaTTi 5 Закону, вказаних .Ц,енисенко Т'.М. у /{екларачiТ.

l вllи ка вlдI,|оl}lдал Ll lог()

органу державноl
самоврялування)

п.t ict tc l tроживанttя.
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