
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,
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

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

завідувач сектору інтернатних закладів, з питань корекційної освіти та 
реабілітації дітей-інвалідів Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо

Сивухи Інесси Василівни

завідувач сектору інтернатних закладів, з питань корекційної освіти та 
реабілітації дітей-інвалідів Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації

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:

копія трудової книжки
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо СИВУХИ ІНЄССИ ВАСИЛІВНИ
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Головного управління ДФС у Чернігівській області
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Головним управлінням ДФС у Чернігівській 
області

(найменування органів перевірки)

повідомили, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) 
Сивухою І.В. у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий рік, набутого (набутих) ними за час 
перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини перш ої статті 2



Закону України «Про очищ ення влади», відповідає наявній податковій 
інформації про доходи, отримані Сивухою І .В. із законних джерел.

За результатами проведеної перевірки Сивухи Інесси Василівни 
встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п ’ятої 
статті 5 Закону, вказаних у Декларації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Сивухи ІНЄССИ Василівни
(прізвище, ім ’я та по батькові особи)

НЄ застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 
України “ Про очищення влади” .

(не застосовуються/застосовуються)

' . &  \  .  Начальник У правління - / ( ґ ' ‘ "М.А.Конопацький
(найменування посади керівника відповідального (підпис) (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу органу державної 
влади/органу місцевого самоврядування)


