
Довідка
про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про

очищення влади

Глущенка Андрія Олександровича

веб-порталу 
управління 

діяльності та

який (яка) працює на посаді (претендує на зайняття посади) 
головного спеціаліста інформаційного забезпечення 
облдержадміністрації та книговидавничої діяльності
інформаційної діяльності Департаменту інформаційної
комунікацій з громадськістю Запорізької обласної 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 року № 563, 
Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Запорізької обласної державної адміністрації проведено перевірку 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 
влади», щодо

Глущенко Андрій Олександрович 
14.10.1970, м. Запоріжжя, 
паспорт громадянина України з 
безконтактним електронним носієм, 
001492374, орган видачі -  2316, 
дата оформлення -  01.02.2018 
2585406475

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

реєстраційний номер облікової 
картки платника податків

місце проживання 69068, м. Запоріжжя, вул. Фортечна/ 
Грязнова, буд. 88-А, кв. 28

посада на час застосування 
положення Закону України «Про 
очищення влади»

місце роботи Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю 
Запорізької обласної державної 
адміністрації
головний спеціаліст відділу, 
інформаційного забезпечення веб-порталу 
облдержадміністрації та книговидавничої 
діяльності управління інформаційної 
діяльності

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 2017 рік,



паспорта громадяина України,
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
трудової книжки.
Запити про надання відомостей щодо Глущенка Андрія Олександровича 
надсилалися до Державної фіскальної служби України Головного управління 
у Запорізькій області, Служби безпеки України.
Згідно Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення 
ЗУ «Про очищення влади» Міністерства юстиції України відомо:
За вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі осіб, 
щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» 
інформація відсутня.
За результатами розгляду запиту Головне управління ДФС у Запорізькій 
області повідомило наступне:
За результатами проведеної перевірки встановлено, що Глущенком А.О. у 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових 
прав), набутого (набутих) Глущенком А.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) Глущенка А.О.
За результатами проведеної перевірки також встановлено, що вартість майна 
(майнових прав), вказаного (вказаних) Глущенком А.О. у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, 
набутого (набутих) Глущенком А.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 із законних джерел.
За результатами розгляду запиту Служба безпеки України повідомила, що в 
результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо 
Глущенка А.О.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Глущенка Андрія 
Олександровича не застосовуються заборони, визначені частиною третьою, 
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Директор Департаменту


