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Інформація про результати перевірки

Журавля Сергія Володимировича

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади»  щодо,  Журавля  Сергія  Володимировича,  претендента  на  посаду  головного

спеціаліста  відділу  соціально-трудових  відносин  управління  соціального  захисту

населення Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Журавля  С.В.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

Інформація про результати перевірки

Охріменко Олени Юріївни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади»  щодо,  Охріменко  Олени  Юріївни,  претендента  на  посаду  спеціаліста  відділу

персоніфікованого  обліку  управління  соціального  захисту  населення  Березнівської

районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Охріменко  О.Ю.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

Інформація про результати перевірки

Марковець Юлії Ярославівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної



адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Марковець Юлії Ярославівни, претендента на посаду головного спеціаліста

відділу  соціальних  гарантій  управління  соціального  захисту  населення  Березнівської

районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Марковець Юлії Ярославівни

заборони,  передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про

очищення влади» не застосовуються.

 

Інформація про результати перевірки

Семенюк Світлани Федорівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо,  Семенюк Світлани Федорівни,  яка  працює на  посаді  начальника  відділу

бухгалтерського  обліку  та  звітності  –  головного  бухгалтера  управління  соціального

захисту населення Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  щодо  Семенюк  С.Ф.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Случак Наталії Вікторівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади»  щодо,  Случак  Наталії  Вікторівни,  яка  працює  на  посаді  начальника  відділу

соціального  обслуговування  населення  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  щодо  Случак  Н.В.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 



 

Інформація про результати проведення перевірки

Беженар Галини Михайлівни

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 року №

563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено  перевірку

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і

четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Беженар  Галини

Михайлівни, яка працює на посаді директора Березнівського районного центру соціальних

служб для сім'ї, дітей та молоді.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Беженар  Г.М.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

Баранчук Людмили Дмитрівни

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 року №

563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено  перевірку

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і

четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Баранчук  Людмили

Дмитрівни, яка працює на посаді головного спеціаліста  відділу економічного розвитку і

торгівлі Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Баранчук  Л.Д.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

Гончар Оксани Валеріївни

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 року №

563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено  перевірку



достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і

четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Гончар  Оксани

Валеріївни, яка працює на посаді головного спеціаліста  відділу економічного розвитку і

торгівлі Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Гончар  О.В.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

Захарчука Романа Вікторовича

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 року №

563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено  перевірку

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і

четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Захарчука  Романа

Вікторовича, який працює на посаді головного спеціаліста відділу житлово-комунального

господарства Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Захарчука  Р.В.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

Ткачук Ірини Андріївни

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 року №

563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено  перевірку

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і

четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Ткачук Ірини Андріївни,

яка  працює  на  посаді  головного  спеціаліста  відділу  містобудування  та  архітектури

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Ткачук  І.А.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 



 

Інформація про результати проведення перевірки

Перепечая Ігоря Петровича

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 року №

563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено  перевірку

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і

четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Перепечая  Ігоря

Петровича,  який  працює  на  посаді  адміністратора  відділу  “Центр  надання

адміністративних послуг” Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Перепечая  І.П.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

Василець Олени Петрівни

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 року №

563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено  перевірку

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і

четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Василець  Олени

Петрівни, яка працює на посаді адміністратора відділу “Центр надання адміністративних

послуг” Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Василець  О.П.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Ясковець Оксани Василівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної



адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Ясковець Оксани Василівни,  яка працює на посаді головного спеціаліста

відділу  соціальних  допомог  та  компенсацій  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Ясковець  О.В.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Циганець Світлани Володимирівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади»  щодо,  Циганець  Світлани  Володимирівни,  яка  працює  на  посаді  головного

спеціаліста  відділу  соціальних  гарантій  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Циганець  С.В.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Хильчук Юлії Олександрівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Хильчук Юлії Олександрівни, яка працює на посаді головного спеціаліста

відділу  соціальних  допомог  та  коменсацій  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Хильчук  Ю.О.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.



 

 

Інформація про результати перевірки

Токарчук Алли Миколаївни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Токарчук  Алли Миколаївни,  яка працює на посаді  головного спеціаліста

відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Березнівської

районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Токарчук  А.М.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Стахнюк Вікторії Вікторівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Стахнюк Вікторії Вікторівни, яка працює на посаді провідного спеціаліста

відділу  соціальних  допомог  та  компенсацій  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Стахнюк  В.В.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Свирибчук Ольги Мефодіївни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Свирибчук Ольги Мефодіївни, яка працює на посаді головного спеціаліста

відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Березнівської

районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Свирибчук  О.М.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Свирибчук Наталії Мефодіївни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Свирибчук Наталії Мефодіївни, яка працює на посаді головного спеціаліста

відділу соціального обслуговування населення управління соціального захисту населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Свирибчук  Н.М.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Прокопчук Юлії Юріївни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади»  щодо,  Прокопчук  Юлії  Юріївни,  яка  працює  на  посаді  головного  спеціаліста-

юрисконсульта  управління  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної

державної адміністрації.



За результатами проведеної  перевірки встановлено,  що до Прокопчук  Ю.Ю. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Походзіло Галини Андріївни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Походзіло Галини Андріївни, яка працює на посаді головного спеціаліста

відділу  соціально-трудових  відносин  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Походзіло  Г.А.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Олевської Лесі Дмитрівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади»  щодо,  Олевської  Лесі  Дмитрівни,  яка  працює  на  посаді  головного  спеціаліста

відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Березнівської

районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Олевської  Л.Д.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Натяжко Ольги Миколаївни



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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Натяжко Ольги Миколаївни, яка працює на посаді провідного спеціаліста

відділу  соціальних  допомог  та  коменсацій  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Натяжко  О.М.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Мотруніч Інни Вячеславівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Мотруніч Інни Вячеславівни, яка працює на посаді головного спеціаліста

відділу  соціальних  допомог  та  компенсацій  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Мотруніч  І.В.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Мінчук Галини Василівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади»  щодо,  Мінчук  Галини  Василівни,  яка  працює  на  посаді  головного  спеціаліста



відділу  соціальних  допомог  та  коменсацій  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Мінчук  Г.В.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Ляховчук Людмили Іванівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Ляховчук Людмили Іванівни, яка працює на посаді головного спеціаліста

відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Ляховчук  Л.І.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Крук Наталії Олександрівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо,  Крук  Наталії  Олесандрівни,  яка  працює на  посаді  головного спеціаліста

відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Березнівської

районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Крук  Н.О.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 



Інформація про результати перевірки

Ковалик Тетяни Іванівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади»  щодо,  Ковалик  Тетяни  Іванівни,  яка  працює  на  посаді  головного  спеціаліста

відділу  соціально-трудових  відносин  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Ковалик  Т.І.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Іщенко Наталії Олександрівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Іщенко Наталії Олександрівни, яка працює на посаді провідного спеціаліста

відділу з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС управління соціального захисту

населення Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Іщенко  Н.О.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Зубчик Тетяни Миколаївни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,



передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо,  Зубчик  Тетяни Миколаївни,  яка  працює на  посаді  головного спеціаліста

відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Березнівської

районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Зубчик  Т.М.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Діхтяр Людмили Андріївни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо,  Діхтяр Людмили Андріївни,  яка  працює на посаді  головного спеціаліста

відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Діхтяр  Л.А.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Гурина Миколи Михайловича

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Гурина Миколи Михайловича, яка працює на посаді головного спеціаліста

відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Гурин  М.М.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.



 

 

Інформація про результати перевірки

Грицик Валентини Андріївни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Грицик Валентини Андріївни, яка працює на посаді заступника начальника

відділу  соціальних  допомог  та  коменсацій  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Грицик  В.А.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Гончарук Алли В’ячеславівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Гончарук Алли В’ячекславівни , яка працює на посаді головного спеціаліста

відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту населення Березнівської

районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Гончарук  А.В.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Глабець Олени Ростиславівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Глабець Олени Ростиславівни, яка працює на посаді головного спеціаліста

відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Глабець  О.Р.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Галагуз Світлани Йосипівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Галагуз  Світлани Йосипівни, яка працює на посаді головного спеціаліста

відділу  соціальних  допомог  та  компенсацій  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Галагуз  С.Й.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Галагуза Павла Сергійовича

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Галагуза Павла Сергійовича, яка працює на посаді державного соціального

інспектора  сектору  соціальних  інспекторів  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.



За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Галагуз  П.С.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Галагуз Олени Степанівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади»  щодо,  Галагуз  олени  Степанівни,  яка  працює  на  посаді  головного  спеціаліста

відділу  соціальних  допомог  та  коменсацій  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Галагуз  О.С.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Гаврилюк Тетяни Володимирівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади»  щодо,  Гаврилюк  Тетяни  Володимирівни,  яка  працює  на  посаді  головного

спеціаліста відділу соціальних допомог та компенсацій управління соціального захисту

населення Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Гаврилюк  Т.В.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Боровець Ніни Миколаївни



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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо,  Боровець Ніни Миколаївни,  яка  працює на  посаді  головного спеціаліста

відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Боровець  Н.М.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Артюх Оксани Володимирівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо,  Артюх Оксани Володимирівни,  яка працює на посаді  завідувача сектору

прийняття  рішень  відділу  соціальних  допомог  та  коменсацій  управління  соціального

захисту населення Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Артюх  О.В.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються

 

Інформація про результати проведення перевірки

ЛЮШИНА  Олександра Васильовича

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  року  №  563,  управлінням  агропромислового  розвитку  Березнівської  районної

державної адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування

заборон,  передбачених  частинами  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про

очищення  влади",  щодо  Люшина  Олександра  Васильовича,  який  працює  на  посаді

головного спеціаліста відділу організації  виробництва  сільськогосподарської  продукції,



інженерно-технічного  забезпечення  та  охорони  праці управління  агропромислового

розвитку районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Люшина О.В. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади" не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

ГАРБАР Наталії Миколаївни

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  року  №  563,  управлінням  агропромислового  розвитку  Березнівської  районної

державної адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування

заборон,  передбачених  частинами  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про

очищення  влади",  щодо  Гарбар  Наталії  Миколаївни,  яка  працює  на  посаді головного

спеціаліста відділу організації виробництва  сільськогосподарської продукції, інженерно-

технічного  забезпечення  та  охорони  праці управління  агропромислового  розвитку

районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Гарбар Н.М. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади" не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

КОВАЛЬ Людмили Володимирівни

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 року № 563, управлінням агропромислового розвитку Березнівської районної 

державної адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування

заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про 

очищення влади", щодо КОВАЛЬ Людмили Володимирівни, яка працює на посаді 

головного спеціаліста відділу фінансово-господарського, кадрового забезпечення та 

економічного аналізу управління агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Коваль Л.В. заборони, 

передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення 

влади" не застосовуються.

 



 

Інформація про результати перевірки

СУХАН Оксани Дмитрівни

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 року № 563, управлінням агропромислового розвитку Березнівської районної 

державної адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування

заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про 

очищення влади", щодо СУХАН Оксани Дмитрівни, яка працює на посаді начальника 

відділу фінансово-господарського, кадрового забезпечення та економічного аналізу – 

головного бухгалтера управління агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Сухан О.Д. заборони, 

передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення 

влади" не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Седун Ірини Олександрівни

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 року 

№ 563, управлінням соціального захисту населення Березнівської районної державної 

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 

передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 

влади» щодо, Седун Ірини Олександрівни, яка працює на посаді провідного спеціаліста 

відділу соціальних допомог та коменсацій управління соціального захисту населення 

Березнівської районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Седун І.О. заборони, 

передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Антонюк Світлани Миколаївни

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 року



№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених частинами третьою і  четвертою статті  1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Антонюк Світлани Миколаївни, яка працює на посаді начальника відділу

соціальних  гарантій  управління  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної

державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Антонюк  С.М.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Ковальчук Оксани Панасівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених частинами третьою і  четвертою статті  1 Закону України «Про очищення

влади»  щодо,  Ковальчук  Оксани  Панасівни,  яка  працює  на  посаді  начальника  відділу

соціальних  допомог  і  компенсацій  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Ковальчук  О.П.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

Інформація про результати перевірки

Перепечай Світлани Олександрівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених частинами третьою і  четвертою статті  1 Закону України «Про очищення

влади»  щодо,  Перепечай  Світлани  Олександрівни,  яка  працює  на  посаді  начальника

відділу  соціальних  допомог  і  компенсацій  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Перепечай  С.О.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.



 

Інформація про результати перевірки

Радіо Олега Олександровича

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених частинами третьою і  четвертою статті  1 Закону України «Про очищення

влади» щодо, Радіо Олега Олександровича який працює на посаді завідувача сектору -

головний  державний  соціальний  інспектор  сектору  державних  соціальних  інспекторів

управління  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Радіо  О.О.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

Інформація про результати перевірки

Ципан Наталії Володимирівни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених частинами третьою і  четвертою статті  1 Закону України «Про очищення

влади» щодо,  Ципан Наталії  Володимирівни,  яка працює на посаді  начальника відділу

соціальних  гарантій  управління  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної

державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Ципан  Н.В.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

 

Шульжук Людмили Володимирівни
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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено
перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами



третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Шульжук
Людмили Володимирівни,  яка працює на посаді  головного економіста відділу видатків
місцевих  бюджетів  фінансового  управління  Березнівської  районної  державної
адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Шульжук  Людмили
Володимирівни  заборони,  передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону
України "Про очищення влади", не застосовуються.

 

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

 

Іллюк Валентини Василівни
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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено
перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Іллюк
Валентини  Василівни,  яка  працює  на  посаді  головного  економіста  відділу  видатків
місцевих  бюджетів  фінансового  управління  Березнівської  районної  державної
адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Іллюк  Валентини
Василівни заборони, передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України
"Про очищення влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

 

Грицак Тетяни Федорівни

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Грицак Тетяни

Федорівни, яка працює на посаді заступника начальника управління соціального захисту

населення Березнівської районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Грицак Т.Є. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки



 

Жупаніної Ксенії Андріївни

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і  четвертою статті  1  Закону України  "Про очищення влади",  щодо Жупаніної

Ксенії  Андріївни,  яка  працює на  посаді  заступника  начальника  управління-начальника

відділу  соціально-трудових  відносин  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Жупаніної  К.А.

заборони,  передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про

очищення влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

 

Шпоняка Юрія Григоровича

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Шпоняка Юрія

Григоровича,  який  працює  на  посаді  заступника  начальника  управління-начальника

відділу  організації  виробництва  сільськогосподарської  продукції,  інженерно-технічного

забезпечення  та  охорони  праці  управління  агропромислового  розвитку  Березнівської

районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Шпоняка Ю.Г. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

 

Черниж Тетяни Валентинівни

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Черниж Тетяни

Валентинівни, яка працює на посаді головного спеціаліста відділу житлово-комунального

господарства Березнівської районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Черниж Т.В. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

 

Радисюк Галини Миколаївни

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Радисюк

Галини Миколаївни, яка працює на посаді заступника начальника управління-начальника

відділу  видатків  місцевих  бюджетів  фінансового  управління  Березнівської  районної

державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Радисюк Г.М. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 
Інформація про результати проведення перевірки

Гурин Ольги Валентинівни
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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено
перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Гурин Ольги
Валентинівни,  яка  працює  на  посаді  головного  спеціаліста  служби  у  справах  дітей
Березнівської районної державної адміністрації.

За результатами проведеної  перевірки встановлено,  що до Гурин О.В. заборони,
передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення
влади", не застосовуються.

 
Інформація про результати проведення перевірки

Ярмолки Сергія Богдановича



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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено
перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Ярмолки
Сергія Богдановича, який працює на посаді головного спеціаліста служби у справах дітей
Березнівської районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Ярмолки С.Б. заборони,
передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення
влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Ярощук Оксани Петрівни

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  року  № 563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної

державної адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування

заборон,  передбачених  частинами  третьою і  четвертою статті  1  Закону України  «Про

очищення  влади»  щодо  Ярощук  Оксани  Петрівни,  яка  працює  на  посаді  головного

спеціаліста  -  юрисконсульта  управління  соціального  захисту  населення  Березнівської

районної державної адміністрації.

За результатами проведеної  перевірки встановлено, що до Ярощук О.П. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Кондратюка Олександра Володимировича

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  року  № 563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної

державної адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування

заборон,  передбачених  частинами  третьою і  четвертою статті  1  Закону України  «Про

очищення влади» щодо Кондратюка Олександра Володимировича, який працює на посаді

головного  спеціаліста  -  юрисконсульта  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.



За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Кондратюка  О.В.

заборони,  передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про

очищення влади» не застосовуються.

 

Інформація про результати проведення перевірки

Сутуліної Тетяни Валеріївни
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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено
перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Сутуліної
Тетяни Валеріївни, яка працює на посаді провідного спеціаліста служби у справах дітей
Березнівської районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Сутуліної Т.В. заборони,
передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення
влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

Рябчинської Оксани Вікторівни

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Рябчинської

Оксани  Вікторівни,  яка  працює  на  посаді  адміністратора  відділу  “Центр  надання

адміністративних послуг” Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Рябчинської  О.В.

заборони,  передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про

очищення влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

Філатової Анни Юріївни
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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено
перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Філатоваї



Анни  Юріївни,  яка  працює  на  посаді  провідного  спеціаліста  служби  у  справах  дітей
Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Філатової  А.Ю.
заборони,  передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про
очищення влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

Ружицької-Швистової Ольги Йосипівни

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Ружицької-

Швистової  Ольги Йосипівни,  яка працює на посаді  заступника начальника управління-

начальника  відділу  загальної  середньої,  дошкільної  та  позашкільної  освіти  управління

освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації.

За результатами проведеної  перевірки встановлено,  що до Ружицької-Швистової

О.Й. заборони, передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про

очищення влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

Гарасимчука Романа Юрійовича

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Гарасимчука

Романа  Юрійовича,  який  працює  на  посаді  начальника  відділу  з  питань  цивільного

захисту населення  Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Гарасимчука  Р.Ю.

заборони,  передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про

очищення влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

 



Бойчук Наталії Кузьмівни

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Бойчук Наталії

Кузьмівни,  яка  працює  на  посаді  начальника  управління  освіти,  молоді  та  спорту

 Березнівської районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Бойчук  Н.К. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

Матвійчука Владислава Ростиславовича

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо Матвійчука Владислава Ростиславовича, який працює на посаді головного

спеціаліста  відділу бухгалтерського обліку та звітності  управління соціального захисту

населення Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Матвійчука  В.Р.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.

Інформація про результати проведення перевірки

Бондаря Василя Володимировича

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Бондаря



Василя  Володимировича,  який  працює  на  посаді  завідувача  сектору  інфраструктури

 Березнівської районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Бондаря В.В. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

Інформація про результати проведення перевірки
Дехтяра Олександра Дорофійовича

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Дехтяра

Олександра Дорофійовича, який працює на посаді начальника відділу культури і туризму

 Березнівської районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Дехтяра О.Д. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

Інформація про результати проведення перевірки
Дричука Миколи Миколайовича

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення  влади",  щодо  Дричука

Миколи Миколайовича, який працює на посаді начальника відділу житлово-комунального

господарства  Березнівської районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Дричука М.М. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

Інформація про результати проведення перевірки
Мотруніча Ігоря Івановича

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і  четвертою статті  1  Закону України "Про очищення влади",  щодо Мотруніча

Ігоря Івановича, який працює на посаді начальника відділу охорони здоров'я Березнівської

районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Мотруніча І.І. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

Інформація про результати проведення перевірки
Цьомко Лідії Зіновіївни

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Цьомко Лідії

Зіновіївни,  яка  працює  на  посаді  начальника  фінансового  управління   Березнівської

районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Цьомко Л.З. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

Інформація про результати проведення перевірки
Шнайдера Олександра Кузьмича

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і  четвертою статті  1  Закону України  "Про очищення  влади",  щодо Шнайдера

Олександра Кузьмича, який працює на посаді начальника архівного відділу  Березнівської

районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Шнайдера  О.К.

заборони,  передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про

очищення влади", не застосовуються.

 



Інформація про результати проведення перевірки
Яковчука Юрія Мефодійовича

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Яковчука Юрія

Мефодійовича,  який  працює  на  посаді  начальника  управління  соціального  захисту

населення Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Яковчука  Ю.М.

заборони,  передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про

очищення влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

Власюк Анастасії Андріївни

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 року № 563, Березнівською районною державною адміністрацією проведено 

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 

третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Власюк 

Анастасії Андріївни, яка працює на посаді начальника відділу “Центр надання 

адміністративних послуг” районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Власюк А.А. заборони, 

передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення 

влади", не застосовуються.

 

Інформація про результати проведення перевірки

 

Ящука  Василя Йосиповича

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами



третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Ящука Василя

Йосиповича,  який  працює  на  посаді  начальника  відділу  молоді  та  спорту  управління

освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Ящука В.Й. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади", не застосовуються.

 

 

Інформація про результати проведення перевірки

Середнього Сергія Васильовича

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Середнього

Сергія  Васильовича,  який  працює  на  посаді  начальника  управління  агропромислового

розвитку районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Середнього  С.В.

заборони,  передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про

очищення влади", не застосовуються.

 

Інформація про результати проведення перевірки

Михайлюк Оксани Василівни

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і  четвертою статті  1 Закону України "Про очищення влади",  щодо Михайлюк

Оксани  Василівни,  яка  працює  на  посаді  начальника  відділу  економічного  розвитку  і

торгівлі районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Михайлюк  О.В.

заборони,  передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про

очищення влади", не застосовуються.

 

Інформація про результати проведення перевірки



Мельник Ірини Борисівни

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Мельник Ірини

Борисівни,  яка працює на  посаді  начальника  відділу “Центр надання адміністративних

полуг” районної державної адміністрації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Мельник І.Б. заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про  очищення

влади",  не застосовуються.

 

Інформація про результати проведення перевірки

Піщанського Олега Валерійовича

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  року  №  563,  Березнівською  районною  державною  адміністрацією  проведено

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами

третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо Піщанського

Олега  Валерійовича,  який  працює  на  посаді  начальника  відділу  містобудування  та

архітектури районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Піщанського  О.В.

заборони,  передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  "Про

очищення влади",  не застосовуються.

 

 

Інформація про результати перевірки

Матвійчук Діани Анатоліївни

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 року

№  563,  управлінням  соціального  захисту  населення  Березнівської  районної  державної

адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо Матвійчук Діани Анатоліївни, яка працює на посаді головного спеціаліста



відділу  соціальних  допомог  і  компенсацій  управління  соціального  захисту  населення

Березнівської районної державної адміністрації.

За  результатами  проведеної  перевірки  встановлено,  що  до  Матвійчук  Д.А.  заборони,

передбачені  частиною  третьою  і  четвертою  статті  1  Закону  України  «Про  очищення

влади» не застосовуються.
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