Д о д а то к 5
до Порядку
(в редакцп постанови
Кабшету Мшютрав УкраУни
В1д 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВ1ДКА
про результата перев1рки, передбачено!
Законом Украши “Про очищения влади”

В 1дпов 1дно до пун кп в 1 1 2 частини п ’ятоТ статп 5 Закону Украши “Про
очищения влади” та Порядку проведения перев1рки достов1рносп вщомоетей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою 1 четвертою статп 1
Закону Украш и “Про очищения влади”, затвердженого постановок) Кабшету
Мшютр1В У краш и вщ 16 жовтня 2014 р. № 563, Ф ш ансовим управлшням
Святошинсько! районно! в М1СТ1 Киев 1 державно! адмш ю трацп проведено перев 1рку
достов 1рност 1 вщ омоетей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою 1 четвертою статп 1 Закону У краш и “Про очищения влади”, щодо
________________________ Роздобудько Оксани Анатоливни,_________________________
(пр 1звище, 1м’я, по батьков! особи, дата та М1сце народження,

дата та мюце народження,

сер1я та номер паспорта громадянмна УкраТни, ким I коли виданий,

реестрашйний номер обл1ковоТ картки платнш<1в податк1в,

М1сце проживания

Ф шансове управл1ння Святошинсько!' районно!' в м ю п К иев 1 державно!
__________________________________ адм1н1страц1!__________________________________
м ю ц е робота

Головний спещ алю т вщщлу ф1наисування пщприемств комунально! власносп
посада на час застосування положень Закону УкраУни “Про очищения влади

Для проведения перев1рки подавалися копи заяви особи про проведения перев1рки,
передбачено! Законом Украши “Про очищения влади”, паспорта громадянина
Украши, декларацп про майно, доходи, витрати 1 зобов’язання ф1нансового
характеру за 2014- р1к, документа, що п1дтверджуе реестращ ю у Державному
реестр 1 ф1зичних ос1б - илатниюв податюв, трудово! книжки.
Запит про надання вщ омоетей щодо Роздобудько О. А. надсилався до ДП1 у
Подшьському район 1 ГУ ДФС у м, Киев 1.
За результатами розгляду запиту ДП1 у П одш ьському райош ГУ ДФС у
м, Киев1 пов1домила, що у декларацп про майно, доходи, витрати 1 зобов’язання
ф1нансового характеру за 2014 рп< Роздобудько О. А, вказано достов1рш вщ омосп

щодо наявност1 майна (майнових прав), яю вщ повщ аю ть наявш й иодатковШ
ш формаци про майно (майнов 1 права), а також, що вар'псть майна (майнових прав),
вказаного в декларацн вщповщае наявнш податковш ш формаци про доходи,
отримаш Роздобудько О. А. 13 законних джерел.
В Единому державному реестр1 ос1б, щодо яких застосовано положения
Закону Украш и «Про очищения влади» 1нформац 1я стосовно Роздобудько О. А.
вщсутня.

За результатами проведено '1 перев1рки встановлено, що до Роздобудько О. А,
не застосовуються заборони, передбачеш частинами третьою та четвертою статп 1
Закону Украш и «Про очищения влади».

Начальник фш ансового управлшня
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