
№ З Додаток 5
до І Іорядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
під 25 березня 2015 р. № 167)

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

Відповідно до пунктів І та/або 2 частини п'ятої статії 5 Закону України 
"Про очищення влади" та І Іорядку проведення перевірки достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 
четвертою етапі І Закону України "Про очищення влади", затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, 
зі змінами та доповненнями (далі - І Іорядок)

Чернігівською міською радою
(найменування органу місцевого самоврядування, в якому іаГімік ікісіїлу (прегенлуг нп заЛінн ні ікіса.ін) особа) 

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

Швець Юнії Володимирівни,
(нріііннце. ім’я, нп бан.копі особи.

05.0і. і99і. Україна, м. Чернігів.
ЛІН.І І МІСНС ІІ.ірОЛЖСНІНІ.

серія ні номер іиіснорг.і іромиднніїїіа України. мім і коли ііндініні).

рессіріїнііінніі помер облікової картки іідііиііікіі но.тіиків.

місце прожинання

посадової особи місцевого самоврядування головного спеціаліста 
відділу бухгалтерського обліку та звітності управління 

житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради 
(на період відсутності основного працівника, яка перебуває у відпустці 

длядогляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, до дня 
фактичного виходу на роботу)

місце роботи, носила на час застосування положення Закону України "І Іро очищення влади")

За заявою Швець Ю. /і. від 10.03.202 і проведено перевірку 
достовірності відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до неї 
заборон, передбачених частиною третьою або четвертою етапі І Закону 
України "Про очищення влади".



Проведено перевірку матеріалів особової справи Швець Ю. В., 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 
Швець Ю. В. За вказаними пошуковими відомостями інформація відсутня.

Відповідно до пунктів 14 і 42 Порядку 16.03.2021 складено Висновок 
про результати перевірки відомостей про особу щодо Швець Ю. В.% згідно 
з яким відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації) 
не виявлено.

Враховуючи викладене, керуючись пунктами 18‘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 етапі 1 Закону України 
"Про очищення влади", не надсилалися.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до
Швець Юлії Володимирівни

не иісіносовуються заборони, передбачені частиною третьоіо/чствертоіо
(не ілсіосоііуюгі.ся/>іісгосовуіоіьсіі)

(у ріпі іас інсуиііннн іаґшрони

етапі І Закону України "Про очищення влади"

іаіначаї п.іп кріпсріП, на піде 0іііАі<нп> нас інсініугп.сіі шбпроііа)

В. АТРОШЕНКО
(ініціали, пріліншс)


