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ДОВІДКА
Л З  р К і  и  С  Ь К и » • і , Ен V .і і . г  ц. Д > і г-; С  &> ;ч З , Уі про результати перевірки, передбаченої 

02.. 44.2.0 /5~ : .02'2СуЦ Законом України “Про очищення влади”
-  , 49       ...

Сорокіна Любов Сергіївна який (яка) працює (претендує на зайняття)
(прізвище, ім ’я та по батькові особи)

начальником відділу бухгалтерського обліку і звітності, головним 
бухгалтером виконавчого апарату

(найменування посади та  органу державної влади /

Великобурлуцької районної ради
органу місцевого самоврядування)

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,

В еликобур луцькою районною радою___________
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про
очищення влади”, щодо Сорокіної Любові Сергіївни, 25 травня 1965 року____

(прізвище, ім ’я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер

с. Підсереднє В еликобур луцького району Харківської області,
МК № 002545, 2388600526

п а с п о р т а  громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

 62602, Харківська обл., Великобурлуцький район, смт. Великий Бурлук
---------------------- — -------- місце -

вул. Радянська, буд.4, кв.7
проживання,

В еликобур луцька районна рада
місце роботи,

начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер
виконавчого апарату

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

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення 
перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, форми П2-ДС 
(особова картка), паспорта, ідентифікаційного номеру, документів про освіту, 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
2014 рік, копії інших документів______________________________________________

(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Сорокіної Л.С.
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до ГУ юстиції України у Харківській обл.. Прокуратури Харківської 
обл., Вовчанської об’єднаної державної податкової інспекції. Територіального 
Управління Державної судової адміністрації в Харківській обл., ГУ МВС України в 
Харківській обл., СБУ.

(найменування органів перевірки)



За результатами розгляду запитів ГУ юстиції у Харківській області_____
(найменування органів перевірки)

повідомило:
на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в розділі «Очищення влади 
України» в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення 
Закону України «Про очищення влади», інформація про Сорокіну Л.С. відсутня.

Прокуратура Харківської області повідомила:
Сорокіна Л.С. в органах прокуратури Харківської області не обіймала посади, 
зазначені у частині першій, другій та третій статті 3 Закону України «Про 
очищення влади».

МВС України в Харківській області повідомило:
Сорокіна Л.С.. у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, службу в 
органах та підрозділах ГУ МВС України в Харківській області не проходила.

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в 
Харківській області повідомило:
Запит повернено в зв’язку з тим, що Сорокіна Л.С. не займала посаду судді в 
період, що підлягає перевірці.

Вовчанська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у 
Харківській області повідомила:
за результатами відповідей з Реєстраційної служби Великобурлуцького управління 
юстиції та Відділення ДАЇ Великобурлуцького району ГУ МВС України в 
Харківській області повідомили про відсутність майна (майнових прав) та 
рухомого майна (колісних транспортних засобів) у Сорокіної Л.С. За результатами 
проведеної перевірки на підставі письмових пояснень та підтверджуючих 
документів Сорокіної Л.С. було встановлено, що Сорокіною Л.С. у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий 2014 рік 
вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого 
(набутих) 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) Сорокіної Л.С.

За результатами проведеної перевірки на підставі письмових пояснень та 
підтверджуючих документів Сорокіної Л.С. також встановлено, що вартість майна 
(майнових прав), вказаного (вказаних) Сорокіною Л.С.. у декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий 2014 рік, 
набутого (набутих) Сорокіною Л.С. 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 Сорокіною Л.С. із 
законних джерел.

Станом на 07.08.2015 року не отримано інформацію від Державної інспекції 
України з безпеки на морському та річковому транспорті, Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, Державного земельного агентства України.

Станом на 02.11.2015 року не отримано інформацію від Служби Безпеки 
України.



За результатами проведеної перевірки встановлено, що до 
С о р о к ін о ї  Любові Сергіївні не застосовуються____________ заборони,

(прізвище, ім’я та по батькові особи) ( не застосовуються /застосовуються)

визначені частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону У країни “Про очищення
(третьою /  четвертою)

влади” ______________________     ______ ______________________ •
(у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Керуюча справами виконавчі_____
органу державної влада/ ̂

Великобурлунької районної ра.
органу місцевого самоврядування)

|ї « ї

О.В .ТЕРЕШЕНКО
(ініціали та  прізвище)


