
ДОВОДКА
про результат»! переварки, передбаченоТ 

Законом УкраТни “Про очищения влади”

Вщповщно до пункп'в 1 i 2 частини п’ятоУ стагп 5 Закону УкраТни “Про 
очищения влади” та Порядку проведения перев!рки достов!риост! вщомостей 

щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою 
стагп 1 Закону УкраТни “Про очищения влади”, затвердженого постановою

Кабшету MinicTpie УкраТни в!д 16 жовтня 2014 р. № 563,
вщдшом культури ЛисичанськоУ мкькоУ ради Луганськш облает!

проведено перев!рку достов!рност! вщомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою i четвертою стата 1 Закону УкраТни “Про
очищения влади”, щодо

ТслушкшоТ Юли Володимищвни
(npisBHiue. 1м’я. по батькойi особи)

, м. Лисичанськ Луганська область УкраТна
дата та м?сце народження,

_,. - Лисичанським МВ УМВС УкраТни в Луганськш область
^ . ■ *% f~* г> | ; 4

cepi« та номер паспорта громадянина УкраТни, ким i коли виданий,

реестращйний номер обтковоТ картки платника податкт,

■ ..................... . ................. ..., м. Лисичанськ, Луганська область,.
У краТна

мicue проживай ня»

в!дд1л культури ЛисичанськоТ м1сько'Т ради
Micue роботи,

спещалют I категорп вщдшу культури
посада на час застосування положена Закону УкраТни “Про очищения влади”

Для проведения перевтрки подавалися копи заяви особи про проведения 
перев1рки, передбаченоТ Законом УкраТни “Про очищения влади”, декларацп 
про майно, доходи, витрати i зобов’язання фшансового хараетеру за 2016 р!к, 
паспорт громадянина УкраТни, трудовоТ книжки.

Запит про надання вщомостей щодо ТслушкшоТ Ю.В. надсилався до 
Головного уиравлшня ДФС у Луганськш област1.

За результатами розгляду запиту Головне управления ДФС у 
Луганськ1й облает! повщомило наступив:

перев1ркою встановлено, що Телушюною Ю.В. у Декларацп вказано 
достов!рн! в!домост1 щодо наявносп майна (майнових прав), набутого 
(набутих) Телушк!ною Ю.В. за час перебування на посадах, визначених у



пунктах 1-10 частини nepinoi статп 2 Закону Украши «Про очищения влади», 
як1 в1дпов1дають наявнш податковШ шформащ! про майно (майнов1 права) 
Телушкшо! Ю.В. Перев1ркою також встановлено, що варт1сть майна 
(майнових прав), вказаного (вказаних) Телушкшою Ю.В. у Декларацп, 
набутого (набутих) Телушк1ною Ю.В. за час перебування на посадах, 
визначених у пунктах 1-10 частини першо! стагп 2 Закону Украши «Про 
очищения влади», вщповщае наявн1й податковШ шформацп про доходи 
отримаш Телушкшою Ю.В. i3 законних джерел. 3 урахуванням письмових 
пояснень Телушкшо! Ю.В. встановлено достов1ршсть вщомостей, 
визначених пунктом 2 частини п’ято!' статт1 5 Закону, вказаних Телушкшою 
Ю.В. у Декларацп.

За результатами проведено'! перев!рки встановлено, що до Телушкшо1 
Юл1’1 Володимир1вни не застосовуються заборони, передбачен1 частинами 
третьою та четвертою статп 1 Закону Укра'ши “Про очищения влади».

Начальник вщдшу культури
10. ОЬ.ёОНр .

Л.В. Ткаченко


