Додаток 5
до Порядку проведення достовірності ІЗІЛ0М0С1СІІ щодо
застосування заборон, передбачених частиііами ' рс гкою і
четвертою статгі 1 Закону України ;<Про очиїцения влади»,
затвердженого постановою Кабінету Мінісфі'і Укр;іїнч
(в редакції постанови Кабінету МІИІСТІ-)ІИ України
від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення влади"
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закояу Укроїли "Про
очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності ві;.юмос геіі
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьоіо і чегверток^
статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постаиоізоіо
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,
Державною екологічною інспекцією у Херсонськііі області
(73026 м. Херсон, пров. Козацький. 10)
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "І Іро
очищення влади", щодо
Бриняк Олени Олександрівни
(прізвище, ім'я та по батькові особи),

Державна екологічна інспекція у Херсонській області.
Заступник начальника відділу екологічного контролю земельни> ресурсів, за
поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами - старшиі^
державний інспектор з охорони навколишнього природного середо ви іца
Херсонської області
місце роботи , посада на час застосування положення Закону України «Про очишсчі я ло, и

Для провед(;ння перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади'', лекларації
про,майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20 і 4 рік.
а також сторінок паспорта громадянина України, довідки, прг) прнсіюгння
ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - глаїник-іи
податків, трудової книжки.
Запит про надання відомостей щодо Бриняк 0 . 0 . пал сила вся до
Скадовської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління
ДФС у Херсонській області від 19.11.2015 за № 01 -18/1979.

За результатами розгляду запиту Скадовська об'єднане) державна
податкова інспекція Головного управління ДФС у Херсонськііі області ві;і
28.01.2016 року № 86/21-14-17-23, повідомила, що у декларанії вказано
достовірні відомості щодо наявності маііна; вартості майна набутого
Бриняк 0 . 0 . за час перебування на посадах, визначених у пунктах І-К"
частини перщої статті 2 Закону України
«Про очищення впали, які
відповідають наявній податковій інформації про доходи, отриманні і*
законних джерел.
Сектором по роботі з персоналом Державної екологічної иіснекції у
Херсонській області вивчено матеріали особової справи та записи в трудовіі-і
книжці Бриняк О.О., які свідчать, що вказана особа не займала чосади судді,
в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах
прокуратури в період, що підлягає перевірці. Тому, враховуючи шіни до
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування
заборон, передбачених частиною третьою і четвертою ст. 1 Закону України
від 16.10.2015 № 563, внесених постановою Кабінету Міністрів України від
25.03.2015 № 167, запити до Генеральної прокуратури Україии, Міністерства
внутрішніх справ України, Територіального управління Державної судової
адміністрації України в Херсонській області не надсилалися.
За результатами проведеної перевірки встановлено, шо до Ізриняк
О.О. заборони, передбачені частиною третьою і четвертоіо статгі і Закону
України «Про очищення влади» не застосовуються.

Завідувач сектору по
]зоботі з персоналом Державно^
екологічної інспекції у Херсонськії
області
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