
/7. № -С Додаток 5 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 20)5 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення влади"

Відповідно до пунктів 1 та/або 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 І Закону України "Про очищення влади", затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, 
зі змінами та доповненнями (далі - Порядок)

Чернігівською міською радою
(наїїмсіїувиїїіія органу місцевого самоврядування, п якому займає посаду (прегсндус іиі зайняття посади) особа) 

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою сгатгі І Закону України 
"Про очищення влади", щодо

Дементова Богдана Сергійовича,
(прізонщс, ім'я, по батькові особи.

дата І місце народження,

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли іінланиП, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

місце прожинання 

посадової особи місцевого самоврядування - головного спеціаліста 
відділу комунального господарства управління 

житлово-комунального господарства 1 Чернігівської міської ради 
місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про очищення алалії”)

За заявою Дементова Б. С. від 24.1 Ч.2021 проведено перевірку 
достовірності відомостей, зазначених у заяві, щодо нсзастосування до нього 
заборон, передбачених частиною третьою або четвертою етапі 1 Закону 
України "Про очищення влади".

Проведено перевірку матеріалів особової справи та трудової книжки 
Дементова Б. С., згідно з якими відповідність критеріям здійснення очищення 
влади (люстрації) не виявлено.

Здійснено пошук в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких 
застосовано положення Закону України "Про очищення влади", стосовно 
Дементова Б. С. За вказаними пошуковими відомостями інформація відсутня.
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Відповідно до пунктів 14 і 42 Порядку 24.11.2021 складено Висновок 
про результати перевірки відомостей про особу щодо Цементова Б. С.. згідно 
з яким відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації) 
не виявлено.

Враховуючи викладене, керуючись пунктами 182 та 36і Порядку запити 
до Національного агентства з питань запобігання корупції та інших органів, 
що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 
"Про очищення влади", не надсилалися.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до
Цементова Богдана Сергійовича

(прізвище, ім'я, по батькові особи) 

не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою/четвертою 
(не лісгосопуюіься/засіосовуються) (зрсті.ою/чсгпергою)

етапі 1 Закону України "Про очищення влади"
(у разі ііістосуіі.зіпія ліборони


