
ДОВІДКА 
про результати перевірки, передбаченої  

Законом України «Про очищення влади» 

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 (зі змінами), управлінням праці та 

соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування 

заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 

«Про очищення влади» щодо: 

 
БОВСУНІВСЬКОЇ Наталії Вікторівні, 09.01.1986 року народження,  Донецька область,  

м. Горлівка, ВК 658323, виданий Ц-Мінським РВ Горлівського МУ ГУ МВС України у 

Донецькій області, 27.11.2009 3 
  (прізвище, ім’я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, 

 

2871104575,  Києво-Святошинський район, Київська область, с. Крюківщина, вул. Одеська, 

40, кв. 37 (факт), Житомирська область, м. Коростень, вул. Залізнична, 14 (реєстр.) 
реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, 

управління праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в 
місті Києві державної адміністрації, головний спеціаліст відділу соціального захисту 
внутрішньо переміщених осіб 

місце роботи, посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”) 

Для проведення перевірки подавалися копії заяви Бовсунівської Н.В. про 

проведення перевірки, передбаченої  Законом України «Про очищення 

влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру за 2018 рік, сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по 

батькові, видачу паспорта та місце реєстрації, та трудової книжки. 

Запити про надання відомостей щодо Бовсунівської Н.В. надсилались до 

Коростенської ДПІ Коростенського управління ГУ ДФС у Житомирській області. 

Головне управління ДПС у Житомирській області Державної податкової 

служби України повідомило що, за результатами перевірки Бовсунівської Н.В., 

встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 

5 Закону України «Про очищення влади», вказаних Бовсунівської Н.В. у 

Декларації. 

У Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення 

Закону України «Про очищення влади» за вказаними параметрами пошуку         

«Бовсунівська Н.В.» інформація відсутня. 
 

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Бовсунівської Н.В. 

не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 

Закону України «Про очищення влади». 
 

Начальник відділу по роботі з персоналом 

управління праці та соціального захисту  

населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації     Ольга ПОТЄХІНА 
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