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Головне територіальне
управління юстиції у м. Києві

На №

ПОВІДОМ ЛЕННЯ
про початок проходження перевірки
в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі
(дата початку перевірки)

України розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:
1. Вознюк Юлії Семенівни. обіймає посаду в Мінекономрозвитку головного
(прізвище, ім’я, по батькові особи, місце роботи,

спеціаліста

відділу

проектів

(програм)

регіонального розвитку департаменту

посада на час застосування положення Закону України "Про очищення влади")

економіки регіонів.
2. Згурської Оксани Михайлівни, головного спеціаліста відділу економіки
регіонального розвитку, прогнозів та програм соціально-економічного розвитку
регіонів департаменту економіки регіонів.
3. Максимчук
Оксани Олександрівни, заступника начальника відділу
супроводження системних проектів і технічної допомоги міжнародних фінансових
організацій управління співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та
ОЕСР департаменту взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями та
залучення міжнародної технічної допомоги.
4. Багнюк Алли Дмитрівни, головного спеціаліста віл д і л у правового забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності управління правового забезпечення зовнішньо
економічної діяльності та промислової політики юридичного департаменту.
5. Гаврилюк Наталії Олександрівни, головного спеціаліста відділу ефективності
державної підтримки управління бюджетної політики та ефективності використання
коштів державної підтримки департаменту фінансової політики.
6. Качанової Світлани Костянтинівни, головного спеціаліста відділу фінансового
планування розвитку промисловості управління розвитку промисловості департаменту
промислової політики.
7. Панченко Божени Валентинівни, головного спеціаліста відділу режиму та захисту
інформації режимно-секретного управління.
8. Фень Марії Василівни, провідного спеціаліста відділу ефективності державної
підтримки управління бюджетної політики та ефективності використання коштів
державної підтримки департаменту фінансової політики.
9. Філічової Ганни Олександрівни, помічника першого заступника Міністра відділу
внутрішніх комунікацій.
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10. Волкова Євгена Олександровича, заступника начальника відділу моніторингу
процедур закупівель ’’відкриті торги”, ’’запит цінових пропозицій” та ’’попередня
кваліфікація учасника” департаменту державних закупівель та державного замовлення.
11. Вейси Євгенія Валерійовича, головного спеціаліста відділу моніторингу
процедур закупівель ’’відкриті торги”, ’’запит цінових пропозицій” та ’’попередня
кваліфікація учасника” департаменту державних закупівель та державного замовлення.
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