
Додаток 5 до Порядку 
( в редакції постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 
2015р. №167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України

«Про очищення влади»

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 2014р. №563, 
Донецьким апеляційним адміністративним судом, в якому займає посаду 
головного спеціаліста відділу інформаційних технологій, проведено 
перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», стосовно РУДЕНКО Валерії Олексіївни, року
народження, місце народження , паспорт серія
номер , реєстраційний номер облікової картки
платника податків , зареєстрована та фактично
проживає за адресою: , на час застосування
положень Закону України «Про очищення влади» працює головним 
спеціалістом відділу інформаційних технологій Донецького апеляційного 
адміністративного суду.

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 2014 рік, паспорта громадянина України, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо РУДЕНКО Валерії Олексіївни 
надсилався до Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної
прокуратури України, Державної податкової інспекції у м. Краматорську 
Головного управління Міндоходів у Донецькій області, Міністерства 
юстиції України, Державної судової адміністрації України.

За результатами розгляду запитів повідомили:
Міністерство внутрішніх справ України (лист №24/2-3513 від 09.06.2015 

року) -  матеріали повернені у зв'язку з тим, що в документах особової 
справи Руденко В.О. відсутня інформація, що свідчить про те, що вона 
займала відповідні посади в органах внутрішніх справ України, в період, що 
підлягає перевірці .

Генеральна прокуратура України (лист №1 1/2/2-3758 вих-15) -  
перевірка стосовно Руденко В.О. не здійснювалась, окільки в матеріалах



її особової справи відсутня інформація, що свідчить про те, що вона займала 
відповідні посади в органах прокуратури, що підлягає перевірці.

Державна податкова інспекція у м. Краматорську Головного управління 
Міндоходів у Донецькій області (висновок №11258/10/05-15-17-04) -  за 
результатами розгляду запиту повідомила про достовірність відомостей 
щодо наявності майна (майнових прав), набутого Руденко В.О. за час 
перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої 
статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній 
податковій інформації про майно (майнові права). Також, за результатами 
розгляду запиту встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного 
(вказаних) Руденко В.О. в декларації про майно, доходи, витрати та 
зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого (набутих) 
Руденко В.О. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 
частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідає 
наявній податковій інформації про доходи, отримані Руденко В.О. із 
законних джерел.

Міністерство юстиції України -  запит надісланий 21.04.2015 року за 
номером 03-37/8056/15, однак згідно із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 року №167 «Про 
внесення змін до порядку проведення перевірки достовірності відомостей 
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 
статті 1 Закону України «Про очищення влади», яка набрала чинності 
08.04.2015 року, зокрема до пункту 14і відділ кадрової роботи та державної 
служби, який є відповідальним структурним підрозділом, роздрукував витяг 
з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення 
Закону України «Про очищення влади», в якому інформація стосовно 
Руденко В.О. відсутня.

Служба безпеки України -  запит стосовно Руденко В.О. не надсилався 
згідно пункту 17і вищезазначеної постанови, оскільки Руденко В.О. 
народилася 05.10.1991 року, тобто після 1973 року.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Руденко В.О. 
не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою 
статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Начальник відділу кадрової роботи 
та державної служби Е.В Гарбузова

11.08.2015р.


