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

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області 
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду 

                                                                         (претендує на зайняття посади) особа) 

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо  

_ Кир’ян Людмили Володимирівни__ 
          (прізвище, ім’я та по батькові особи, 

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області 
місце роботи, 

Заступник начальника управління, начальник відділу нагляду в насінництві та розсадництві 
управління контролю в сфері насінництва та розсадництва  

(посада на час застосування положень 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 2015 рік, а також інших документів копія паспорта 
громадянина України, копія картки фізичної особи – платника податків про одержанні 
ідентифікаційного коду, копія трудової книжки ___________________________________________ 

(зазначаються за наявності) 

Запити про надання відомостей щодо _______________ Кир’ян Л.В. _______________ 
(прізвище та ініціали особи) 

надсилалися до Комунарського відділення Запорізької об’єднаної державної податкової інспекції 
Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, Служби безпеки 
України             

(найменування органів перевірки) 

За результатами розгляду запитів _ Комунарським відділенням Запорізької об’єднаної державної 
податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, 
Служби безпеки України           

(найменування органів перевірки) 
повідомили: у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 
рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) 
Кир’ян Л.В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 
Закону України “Про очищення влади”, які відповідають наявній податковій інформації про майно 
(майнові права)  Кир’ян Л.В. Також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного 
(вказаних) Кир’ян Л.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2015 рік, набутого (набутих) Кир’ян Л.В. 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 Кир’ян Л.В. із законних джерел._ В Службі безпеки 
України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Кир’ян Л.В.  

За результатами  проведеної перевірки встановлено, щодо  

_     Кир’ян Людмили Володимирівни__   

(прізвище, ім’я та по батькові особи) 

__не застосовуються___________  заборони, передбачені частиною _третьою та четвертою______ 
     (не застосовуються/застосовуються)                      (третьою/четвертою) 
статті 1 Закону України “Про очищення влади”.  

 
Завідувач сектору управління персоналом 
 Головного управління Держпродспоживслужби  
в Запорізькій області        О.В. Русакова 
 
«____»______________201__р. 


