ІНФОРМАЦІЯ
про завершення перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»
Відповідно до 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 року № 563,
Фінансовим управлінням
Бобринецької районної державної адміністрації
Завершено перевірку, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо Отреп'євої Олени
Іванівни.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до
Отреп'євої Олени Іванівни
не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою
статті 1 Закону України «Про очищення влади».
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Л.НЕСТЕРЕНКО

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення влади"
ОТРЕГТЄВА Олена Іванівна, який (яка) працює (претендує на зайняття)
(прізвище, ім'я та по батькові особи)

Провідним спеціалістом відділу аналізу і планування доходів бюджету та фінансів

галузей

виробничої

сфери

державної адміністрації.

та

інвестицій

фінансового

управління

районної

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,
Фінансовим управлінням районної державної адміністрації
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про
очищення влади", щодо ОТРЕП'ЄВОЇ Олени Іванівни, 10.11.1983 р.н.,, м.Бобринець,
(прізвище, ім'я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер

Кіровоградської обл., ЕВ 187897, 3062907968, вул. Дімітрова , буд 69 ,
п а с п о р т а громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце

м. Бобринець, Кіровоградської області, фінансове управління районної державної
проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про очищення влади")

адміністрації, провідний спеціаліст відділу аналізу і планування доходів бюджету та

фінансів галузей виробничої сфери та інвестицій фінансового управління районної

державної адміністрації

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки,
передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларація про майно,
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік, копія сторінок
паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу
паспорта та місце реєстрації; документа, що підтверджує реєстрацію у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина
України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку
у паспорті громадянина України); трудової книжки.
Запити про надання відомостей щодо ОТРЕП'ЄВОЇ О.І. надсилалися до
(прізвище та ініціали особи)

Бобринецького відділення Новоукраїнської об'єднаної державної податкової
інспекції (Бобринецького відділення Долинської об'єднаної державної податкової
інспекції).

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Бобринецького відділення Новоукраїнської

одні

/

(найменування органів перевірки)

повідомили:

Отреп'евою

0.1.

у

декларації

про

майно,

доходи,

витрати

і

зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік вказано достовірні відомості щодо

наявності майна, набутого за час перебування на посадах, визначених у пунктах 110 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають

наявній податковій інформації про майно (майнові права) Отреп'євої 0.1. Також за

результатами проведеної перевірки встановлено, що вартість майна, вказаного

Отреп'евою

0.1.

у

декларації

про

майно,

доходи,

витрати

і

зобов'язання

фінансового характеру за 2015 рік, набутого нею за час перебування на посадах,
визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення
влади»,

відповідає

Отреп'евою

0.1.

із

наявній

законних

податковій
джерел.

За

інформації

про

інформацією

доходи,

офіційного

отримані

веб-сайту

Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких

застосовано положення Закону України» Про очищення влади» інформація щодо
Отреп'євої 0.1. відсутня.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до
ОТРЕП'ЄВОЇ Олени Іванівни
(прізвище, ім'я та по батькові особи)

не застосовуються заборони, визначені частиною третьою, статті 1 Закону України
( не застосовуються /застосовуються)

(третьою / четвертою)

"Про очищення влади"
(у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Начальник фінансового

(посада керівника відповідального структурного підрозділу

управління Бобринецької
органу державної влади/

районної державної адміністрації

органу місцевого самоврядування)

(підпис)

Нестеренко Л.М.
(ініціали та прізвище)

