Додаток 5
до Порядку проведения достов1рност1 в1домостей
щодо застосування заборон, передбачених
частиками третьою i четвертою статт! 1 Закону
Укра'ши «Про очищения влади», затвердженого
постановою Каб1нету MinicTpiB Укра'ши
(в редакци постанови Каб1нету М1н1стр1в Укршни
в1д 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВ1ДКА
про результати перев1рки, передбачено!
Законом УкраУни "Про очищения влади"
В1дпов1дно до пункт1в 1 i 2 частный п'ято! статт! 5 Закону Укра'ши "Про
очищения влади" та Порядку проведения перев1рки достов1рност1 в1домостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою
статт! 1 Закону Украши "Про очищения влади", затвердженого постановою
Каб1нету М1н1стр1в Укршни ъщ 16 жовтия 2014 р. № 563,
Державною еколопчною шспекщсю у Херсонськ1й облает!
(73026 м. Херсон, пров. Козацький,10)
проведено перев1рку достов1рност1 в1домостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою статт! 1 Закону Украши "Про
очищения влади", щодо
Булига Неля Омелян1вна
(пр1звище, 1м'я та по батьков! особи),

MicKC реьсфаци,

Державна еколопчна 1нспекц1я у Херсонсьюй облает!,
головний спец1ал1ст -державний 1нспектор з охорони навколишнього
природного середовища Херсонсько'1 облает! в1дд1лу 1нструментальнолабораторного контролю
м1сце роботи , посада на час застосування положения Закону Украши «Про очищения влади»

Для проведения перев!рки подавалися коп!"1 заяви особи про проведения
перев!рки, передбачено! Законом Укра'ши "Про очищения влади", декларац!"!
про майно, доходи, витрати ! зобов'язання ф!нансового характеру за 2014 р!к,
а також стор!нок паспорта громадянина Укра'ши, дов!дки, про присвоения
!деитиф!кац!йного номера у Державному реестр! ф!зичних ос!б - платник!в
податюв, трудово'! книжки.

Запити про надання в1домостей щодо
Булиги Нел! Омелян1вни
надсилалися до ДШ у м. Херсон! Головного управл!ння ДФС у Херсонсьюй
облает! в!д 09 грудня 2015 року за № 01-18/2180, Службы безпеки УкраТни
в!д 09 грудня 2015 року за № 01 -18/2183.
Зг!дно Висновку ДШ у м. Херсон! Головного управл!ння ДФС у
Херсонсьюй облает! в!д 19 березня 2016 року № 4421/9/21-03-17-04, який
над!йшов до
Державно"! еколог!чно1 !нспекц!1 у Херсонськ!й облает!
06 грудня 2016 року, за результатами проведено! перев!рки встановлено,
що Булигою Н.О. у Декларац!'! про майно, доходи, витрати ! зобов'язання
ф!нансового характеру за 2014 р!к вказано достов!рн! в!домост! щодо
наявност! майна (майнових прав), набутого (набутих) за час перебування на
посадах, визначених у пунктах 1-10 частини nepnioi статт! 2 Закону УкраУни
«Про очищения влади», як! в!дпов!дають наявн!й податков!й !нформац!1 про
майно(майнов! права). Варт!сть майна, наведена Булигою Н.О. у Декларац!"!
про майно, доходи, витрати ! зобов'язання ф!нансового характеру за 2014 р!к,
1-10 частини першо! статт! 2 Закону Украши «Про очищения влади»,
в!дпов!дае наявн!й податков!й !нформац!1 про доходи, отриман! !з законных
джерел.
Зпдно Висновку Служби безпеки УкраУни в!д 28 кв!тня 2016 року
за № 24/131417-л, в Служб! безпеки УкраУни в!дсутн! будь-як! в!домост!
щодо Булиги Н.О. в!дсутн!.
Запити до Генерально! прокуратури Украши, М!н!стерства внутр!шн!х
справ Украши, Територ1ального управл!ння Державно! судово! адм!н!страц!1
Украши в Херсонсьюй облает! Державною еколог!чною !нспекц!ею
у Херсонсьюй облает!, керуючись
п. 17^ Порядку проведения перев!рки
достов!рност! в!домостей щодо застосування заборон, передбачених
частиною третьою ! четвертою ст. 1 Закону Украши «Про очищения влади»,
затвердженого
Постановою
Каб!нету
м!н!стр!в
УкраУни
в!д 16.10.2015 № 563, з! зм!нами, внесеними Постановою Каб!нету М!н!стр!в
УкраУни в!д 25.03.2015 № 167, не надсилалися, так як матер!али особовоУ
справи та записи в трудов!й книжц! св!дчать, що Булигу Н.О. не займала
посади судд!,
не працювала в органах внутр!шн!х справ, !нших
правоохоронних органах, органах прокуратури у пер!од, що п!длягае
перев!рц!.
За
результатами
проведеноУ
перев!рки
встановлено,
що до Булиги Нел! Омеляшвни заборони, передбачен! частиною третьою !
четвертою
статт!
1
Закону
УкраУни
«Про
очищения
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