ДОВІДКА
_пра результати перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення влади"
Залізко Інни Олександрівни яка

претендує на зайняття

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

провідного державного аудитора відділу державного фінансового аудиту окремих
господарських операцій Північного офісу Держаудитслужби
(найменування посади та органу державної влади органу місцевого самоврядування)

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,
Північним офісом Держаудитслужби
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

проведено перевірку^ достовірності відомостей щодо
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1
очищення влади", щодо Залізко Інни Олександрівни,
Нижньогірський АР Крим, ЕР 509001, Очаківським
Миколаївській обл., 30.04.2014,3120320685,

застосування заборон,
Закону України "Про
06 червня 1985, смт.
РС УДМС України в

(прізвище, ім'я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер

Зареєстрована за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, буд. 26
.

п а с п о р т а громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце

провідного державного аудитора відділу державного фінансового аудиту окремих
господарських операцій Північного офісу Держаудитслужби
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 2016 рік, копії
інших документів: паспорта громадянина України, трудової книжки, картки
платника податків
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо: Залізко Інни Олександрівни
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до ГУ ДФС в Одеській області,
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду ГУ ДФС в Одеській області та інформації отриманої з
офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України Очищення влади України
(найменування органів перевірки)

встановлено: відсутність інформації, яка є підставою для застосування до

Залізко Інни Олександрівни заборон визначених
статті 1 Закону України „Про очищення влади"

частинами

За
результатами
проведеної
Залізко Інни Олександрівни

встановлено,
щодо
не застосовуються

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

перевірки

3

та

4

СТаТТІ 1 Закону України "Про

очищення
(третьою / четвертою)

влади"

.
(у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

В.о. завідувача сектору запобігання та
виявлення корупції

20.03.2018

Ю.М. Бочарова
(підпис)

(ініціали та прізвище)

