
Додаток 5 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів 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 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,  

                                             Новокаховська міська рада___________________________________ 
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                         (претендує на зайняття посади) особа) 

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 
третьою і четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, щодо  

Задої Ірини Олександрівни, 08.08.1971 року народження, народилась в м. Нова 
Каховка Херсонської області,  паспорт МО 644982, виданий Новокаховським РВ 
УМВС України у Херсонській області 24.11.1998 року, ідентифікаційний номер 
2615215540, проживає за адресою: Херсонська область м. Нова Каховка, вул. 
Перемоги, буд. 12, кв.22 Новокаховська міська рада, головний спеціаліст по 
фінансовому забезпеченню управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення._________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли 
виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце роботи, посада на час 

застосування положень 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 2014 рік, а також інших документів 

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податку, копія трудової 
книжки______________________________________________________________________________ 

Запити про надання відомостей щодо  Задої І.О___________________________ 
(прізвище та ініціали особи) 

надсилалися до Новокаховської об’єднаної державної податкової інспекції        
Головного управління ДФС у Херсонській області, Головного територіального 
управління юстиції у Херсонській області, територіального управління державної 
судової адміністрації України в Херсонській області та СБУ 

(найменування органів перевірки) 
 
Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області повідомлено 

про початок проведення перевірки, передбаченої Законом України „Про очищення 
влади”.  

В єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення «Про 
очищення влади», відомості про Задою І.О. відсутні.  

 

За результатами розгляду запитів до Новокаховської об’єднаної податкової інспекції 
Головного управління ДФС у Херсонській області повідомили: 

за результатами проведеної перевірки встановлено, що у декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні 
відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого Задоя І.О. за час 
перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону 



України „Про очищення влади”, які відповідають наявній податковій інформації про 
майно (майнові права) Задої І.О.                   

За результатами проведеної перевірки встановлено, що вартість майна 
(майнових прав), вказаного (вказаних) Задоя І.О. у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого (набутих) 
Бараніченко О.І. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини 
першої статті 2 Закону України „Про очищення влади”, відповідає наявній 
податковій інформації про доходи, отримані Задоя І.О. із законних джерел (лист від 
22.07.2015 №3152/10/21-02-17-02). 

За результатами розгляду запитів до СБУ повідомили:  
в результаті перевірки щодо наявних матеріалів Задої І.О. відсутні         

будь-які відомості (лист від 27.01.2016 року № 24/95160-л). 

За результатами  проведеної перевірки встановлено, що до  

                                             Задої Ірини Олександрівни  

     не застосовуються_________  заборони, передбачені частиною    третьою, четвертою 
     (не застосовуються/застосовуються)                           (третьою/четвертою) 

статті 1 Закону України „Про очищення влади”  
 
 
 

Начальник управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення 
Новокаховської міської ради________________    

(найменування посади керівника відповідального  
структурного підрозділу органу державної  
влади/органу місцевого самоврядування) 

 

__________ 
(підпис) 

 

О.І.Бараніченко 
(ініціали та прізвище) 

 

29.06.2017 року 


