ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України
“Про очищення влади”
Любківської Марії Іванівни, яка працює провідним спеціалістом відділу автоматизації
та обробки інформації управління соціального захисту населення Вижницької РДА
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 соціального захисту населення Вижницької РДА проведено
перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо Любківської
Марії Іванівни, 28.08.1996 року народження, місце народження
с. Бережонка,
Вижницького району, Чернівецької області паспорт 002138527, ідентифікаційний номер
3530412102 ,проживає Чернівецька область, Вижницький район, с. Бережонка, вул.
Головна, 3.
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 2017 рік, копії інших документів: копія
паспорту громадянина України, копію заяви про проведення перевірки передбаченої
Законом України « Про очищення влади», копія трудової книжки. Запити про надання
відомостей щодо Любківської Марії Іванівни надсилалися до Головного управління
юстиції в Чернівецькій області, Головного управління ДФС у Чернівецькій області,
сектору внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату районної
державної адміністрації.
За результатами розгляду запитів Головне управління юстиції в Чернівецькій області,
Головного управління ДФС у Чернівецькій області, повідомили: Головне управління
юстиції в Чернівецькій області - за вказаними пошуковими відомостями в Єдиному
державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України « Про
очищення влади» інформація відсутня; Головного управління ДФС у Чернівецькій
області, - за час перебування на посадах ,визначених у пунктах 1-10 частини першої статті
2 Закону України « Про очищення влади»,відповідає наявній податковій інформації про
доходи, отримані із законних джерел;
За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо Любківської Марії Іванівни
не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону
України
“Про
очищення
влади”.
_________________________________________________________________.
(у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується
заборона)
Заступник начальника
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