
ДОВІДКА

про результати перевірки, передбаченої 
Законом України “Про очишення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п 'ято ї 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 М іністрів України від 16 жовтня 2014 року №  563

Управлінням адміністративних п о с л у г  Лисичанської міської 
військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району

Л уганської області
найменування органу державної влади /  місцевого самоврядування,

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

СВИСТУН Д ар’ї  Романівни
прізвище, ім ’я та по батькові особи,

дата та місце народження.

серія ( ча наявності) та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

місце проживання,

Управління адміністративних послуг Лисичанської міської військово^ 
цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

місце роботи,

головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та комунікацій 
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», а також інших документів, та запит до Національного агентства з 
питань запобігання корупції.

Запит про надання відомостей щодо СВИСТУН Д.Р. надсилався до 
Національного агентства з питань запобігання корупції.

За результатами розгляду запита Національне агентство з питань 
запобігання корупції повідомило наступне.

Стаття 11 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає 
повноваження Національного агентства, які не є вичерпаними, однак, з 
огляду на статус Національного агентства, можуть визначатися лише 
законами.

Таким чином, Закон України «Про запобігання корупції» не наділяє 
Національне агентство повноваженнями щ одо здійснення перевірки, 
передбаченої Законом України «Про очищення влади», тому в Національного 
агентства відсутні законодавчо визначені підстави для участі у такій 
перевірці.

Запит повернуто без розгляду.

Начальниця управління -  
державна реєстраторка Олена ЛИТВИНЮ К


