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ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про

очищення влади ’
Гавська Людмила Вікторівна, яка працює на посаді спеціаліста І  категорії сектора з питань опіки, 
піклування та усиновлення служби у справах дітей виконавчого комітету Шепетівської міської ради.

В ідповідно до пунктів 1 і 2 частини п 'ятої статті 5 Закону У країни  "Про очищ ення влади" та  П орядку 
проведення перевірки достовірності відомостей щ одо застосування заборон, передбачених частинам и 
третьою  і четвертою  статті 1 Закону У країни  "Про очищ ення влади", затвердж еного постановою  К абінету 
М іністрів У країни  від 16 ж овтня 2014 р. N  563, виконавчим  комітетом  Ш еп етівської м іської ради  
проведено перевірку достовірності відомостей щ одо застосування заборон, передбачених частинами 
третьою  і четвертою  статті 1 Закону У країни  "П ро очищ ення влади", щ одо Гаєвської Людмили 
Вікторівни, спеціаліста І  категорії сектора з питань опіка, піклування та усиновлення служби у 
справах дітей виконавчого комітету Шепетівської міської ради.

Д ля проведення перевірки подавалися копії заяви  особи про проведення перевірки, передбаченої Законом  
У країни  "П ро очищ ення влади", декларації про майно, доходи, витрати  і зобов 'язання ф інансового 
характеру за  2016 рік, копії інш их докум ентів згода ГаєвськоїЛ.В, від 04.07.2017р.

Запи т про надання відомостей щ одо Гаєвська Л.В. надсилався до головного управління ДФС у  
Хмельницькій обл.

За результатам и розгляду запи ту  головне управління ЛФС у X:,. і нииькій області, повідомило: За  
результатам и проведеної перевірки встановлено, щ о до
Гаєвської Людмили Вікторівни не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою і 
четвертою статті і Закону У країни  "П ро очищ ення влади .
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