
ДОВІДКА 

про результати перевірки, передбаченої 

Законом України “Про очищення влади” 

 РОЗУМЕНКО Валентина Анатоліївна, яка працює на посаді головного 

спеціаліста відділу компенсацій Управління праці та соціального захисту 

населення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України  

“Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей 

щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 

Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою  Кабінету  

Міністрів  України  від  16  жовтня 2014  р. №  563,  

Управлінням праці та соціального захисту населення Деснянської районної  

в місті Києві державної адміністрації 

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 

передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України  

“Про очищення влади”, щодо Розуменко Валентини Анатоліївни,  

дата та місце народження:  

паспорт громадянина України:  

реєстраційний номер облікової картки платника податків:  

місце реєстрації:  

місце проживання:  

місце роботи: Управління праці та соціального захисту населення Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 

посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”: 

головний спеціаліст відділу компенсацій. 

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення 

перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік, паспорту 

громадянина України, а також послужний список.  

 Запити про надання відомостей щодо Розуменко Валентини Анатоліївни 

надсилалися до Головного управління державної фіскальної служби у Київській 

області. 

 За результатом розгляду запиту Головне управління державної фіскальної 

служби у Київській області повідомило про відсутність заборони займати посаду. 

 Згідно відомостей в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких  

застосовано положення Закону України “Про очищення влади” інформація щодо  

Розуменко В.А. відсутня. 

  До Генеральної прокуратури, ДСА, МВС та Служби безпеки України 

запити щодо Розуменко В.А. не надсилалися згідно з пунктами 17-1, 18 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 16.10.2014 № 563 (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2015 № 167). Відповідно до записів у трудовій книжці 

і матеріалів особової справи, Розуменко В.А. не займала посади в правоохоронних 

органах в період, що підлягає перевірці. 

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Розуменко 

Валентини Анатоліївни не застосовуються заборони, передбачені частиною 

третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 

 

 

 

Начальник Управління                  Анастасія ФІЛОНЕНКО 

 


