
Додаток 5 
до Порядку

ДОВІДКА № 2 від 21.04.2015 
про результати перевірки, передбаченої 
Законом України «Про очищення влади»

Ш ЕВЧ ЕН КО  Олени Миколаївни, яка працює 
В Управлінні праці та соціального захисту населення 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
найменування органу державної влади (державного органу)

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», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. №  563 

Управлінням праці та соціального захисту населення 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

найменування органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 

передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 
влади» шоло Ш ЕВЧЕН КО  Олени Миколаївни, ~

Управління праці та соціального захисту населення Подільської районної в місті Києві 
___________________________державної адміністрації, головний спеціаліст

прізвище, ім'я., по батькові особи, дата і місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце 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 2013 рік. копії паспорта та реєстраційного 

номера облікової картки платника податку, копія трудової книжки.
Запити про надання відомостей щодо Ш ЕВЧ ЕН К О  О.М. 

надсилалися до Генеральної прокуратури У країни, М ВС України ГУ  в місті Києві. 
Державної судової адміністрації України, Служби безпеки України, ДНІ V Оболонському

районі ГУ  ДФС у м. Києві 
За результатами розгляду запитів Генеральна прокуратура України - встановлено що у 

період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на прокурорсько-слідчих посадах в 
органах прокуратури не працювала і заходи, передбачені пунктом 12 частини другої та 

частиною третьою статті 3 Закону України «Про очищення влади» не здійснювала; МВС 
України ГУ  в місті Києві - не працювала і не працює; Державна судова адміністрація - 

єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні'; Служба безпеки України - наявні 
матеріали відсутні; ДПІ у Оболонському районі ГУ  ДФС у м. Києві - відповідає податковій 

інформації про доходи, отримані із законних джерел.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до 

Ш ЕВЧЕН КО  О.М.
не застосовуються заборони, визначені частиною 2 статті 5 Закону України «Про очищення

влади».
Начальник управління праці та 
соціального захисту населення 

Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації __________  Вернадська С.Б.

(посада керівника органу державної влади (підпис) (прізвище та ініціали)
яка направляє запит)

і  уЛЄКСІЄНКО 

Красноштзн

$


