ДО ВІДКА
про результати спеціальної перевірки щодо
________ Козловської Людмили Федорівни, який (яка) претендує на зайняття посади
(прізвище, ім’ я та по батькові)

завідувача сектору контролю за регульованими___цінами__Головного управління
______________________ Держпродспоживслужби в Житомирській області____________________________
(найменування посади та державного орган), органу влади Автономної Республіки Крим чи органу
місцевого самоврядування)

Відповідно до статей 56-58 Закону України “ Про запобігання корупції” та Порядку
проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які
передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та
посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2015 р. № 171,__ Головним управлінням Держпродспоживслужби
в
Житомирській
області____________________________________________________________________________
(найменування державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого
самоврядування)

організовано проведення спеціальної перевірки щ одо_____ Козловської Л.Ф ._________________
(прізвище та ініціали,
дата і місце народження особи, яка претендує на зайняття посади, пов’ язаної з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування)

який (яка) зареєстрований (зареєстрована) за адресою ___

_ ф _______ _____ ___

та фактично.проживає за адресою ________________________ _ * ________ _______
Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди особи, яка
претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки, автобіографії,
паспорта, документів про освіту, вчені звання, наукові ступені, медичної довідки про стан
здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в
психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’ я, військового квитка
або посвідчення особи військовослужбовця, довідки про допуск до державної таємниці (у
разі наявності), заяви, передбаченої частиною першою статті 6 Закону України “ Про
очищення влади” , копії інших документів___________________________________________________________
(зазначаються в разі наявності)

Запити про надання відомостей про

Козловську Л.Ф .____ _______________________

___

(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до
Головного управління національної поліції в Житомирській області.
Головного територіального управління юстиції в Житомирській області. Управління
освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації. Управління охорони
здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації. Територіального управління
Державної судової адміністрації У країни в Житомирській області __________________________
(найменування органів (підрозділів)

Для проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади,
подано до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий
рік у порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України “ Про запобігання
корупції” .
Інформації, що перешкоджає зайняттю___________ Козловською Л.Ф.
(.прізвище та ініціали осоои)

посади, яка передбачає зайняття відповідального або
становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком

особливо відповідального
не виявлено

бге виявлено або виявлено (зазначити необхідне)
Ь'Л

Начальник Головного управління
|), )
Держпродспоживслужби в Житомирській області
/
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