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Вітаємо, БУЛКО КАТЕРИНА 
ГРИГОРІВНА!

Ваша декларація успішно подана у Єдиний державний 
реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування.

Переглянути подану Вами декларацію Ви можете за 
посиланням:

посилання на декларацію, розміщену на публічному порталі

Посилання стане доступним впродовж ЗО хвилин після 
подання.

У разі виявлення помилок у вже поданій декларації Ви 
маєте право за власною ініціативою подати виправлену 

декларацію упродовж семи днів після дня подання 
первинної декларації, до якої подається виправлена 
версія, шляхом створення та подання виправленого 

документа у Реєстрі.

Ю декларації: 81а7а104-е520-454сІ-Ь166-4с09сІЗТа15сІ2

Дата та час подання: 26.01.2021 08:49:39
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Міністерство юстиції України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки відповідно до Закону України "Про очищення 

влади" •
03.03.2021 року в Менській міській раді Меш ького району Чернігівської області
(дата початку перевірки)( найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування) 
розпочато проведення перевірки щодо таких осіб: Булко Катерини Григорівни 
працює в відділі охорони здоров'я та согіального захисту населення Менської міської
Ради
(прізвище, ім'я та по ' батькові особи, місце роботи,)
провідний спеціаліст відділу охорони здопоїі'я та соціал ого захисту населення Менської 
міської ради(посада на час застосування положення Зі тону України

і

Голова Менської міської ради 
(найменування посади керівника органу державної 

влади / органу місцевого самоврядування)

Г. А. Примаков 
(ініціали та прізвище)

о очищення влади")



Україна
МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

Чернігівська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 березня?021 року №161 -«К»

Про проведення перевірки відомостей 
щодо застосування заборон, передбачених 
Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої 
статті 5 Закону України «Про очищення влади», 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 року № 563, постанови Кабінету Міністрів України від 
25.03.2015 р. № 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», постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. № 99 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. 
№ 563»:

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 
України «Про очищення влади» стосовно посадової особи місцевого 
самоврядування - провідного спеціаліста відділу охорони здоров'я та 
соціального захисту населення Менської міської ради Булко 
КатериниГригорівни,визначивши ОЗберезня 2021 року днем початку 
проведення перевірки.

2. Ознайомити особисто з даним розпорядженням Булко Катерину 
Г ригорівну - провідного спеціаліста відділу охорони здоров'я та соціального 
захисту населення Менської міської ради. П

3. Контроль за виконання даного/ розпорядження покласти на 
завідувача сектору кадрової роботи Менської міської ради Осєдач Р.М.

Міський голова /ПЬ Г А* Примаков

З розпорядженням ознайомлена: Булко К. Г.


