
ДОВІДКА 
про результати перевірки, передбаченої 

Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 та/або 2 частини п’ятої статті 5 Закону України 
“Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

Військово-цивільною адміністрацією 
міста Лисичанськ Луганської області

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

П’ЯТКОВОЇ Ольги Вікторівни
прізвище, ім ’я та по батькові особи, 

дата та місце народження,
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серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

реєстраційний помер облікової картки платника податків,
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місце проживання,

Військово-цивільна адміністрація міста Лисичанськ Луганської області
місце роботи,

головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики, зв’язку з 
громадськістю та засобами масової інформації

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.

Запити про надання відомостей щодо П ’ЯТКОВОЇ О.В. надсилався до: 
Національного агентства з питань запобігання корупції,



Служби безпеки України.
За результатами розгляду запита Національне агентство з питань 

запобігання корупції повідомило.
Закон України «Про Запобігання Корупції» не наділяє Національне 

агентство повноваженнями щодо здійснення перевірки, передбаченої 
Законом України «Про очищення влади», тому в Національного 
агентства відсутні законодавчо визначені підстави для участі у такій 
перевірці. Враховуючи вищезазначене, запит повернуто без розгляду.

Служба безпеки України повідомила в результаті перевірки наявних 
матеріалів відсутні будь-які відомості щодо зазначеної особи.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до ПТКОВОЇ 
Ольги Вікторівни не застосовуються заборони, передбачені частинами 
третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади».

Світлана ШЕНЬКАРУК


