Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом Українн “Про очищення влади”

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 р. № 563,
Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в
місті в місті Києві державної адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про
очищення влади”, щодо
Віннікової Ірини Михайлівни_______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи,
___________________________ І
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, ______________________________________

дата та місце народження,

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,
, V/.’ і і
м . і \ к і т ,с>ул. .
, _______________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків,місце проживання,

____________________ Управління будівництва, архітектури та землекористування________________
місце роботи,

______________ головний спеціаліст відділу будівництва___________________________________
посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

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 2014 рік, а також інших документів: копії паспорта
громадянина України, що посвідчують особу, документа, що підтверджує реєстрацію у Державному
реєстрі Фізичних осіб - платників податків, трудової книжки .__________________________________________
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо

Віннікової І. М._______________________________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до

Д ПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. К иєві__________________________

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів ДПІ у С вятош инськом у районі ГУ Д Ф С у м. Києві
(найменування органів перевірки)

повідомила: з урахуванням підтвердних документів, наданих Вінніковою Іриною Михайлівною
встановлено достовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та вартість майна
(майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання
фінансового характеру за 2014 рік Віннікової 1. М.. набутого (набутих) за час перебування на
посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення
влади», доходам, отриманим із законних джерел.
В Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України
«Про очищення влади» інформація стосовно Віннікової І. М. відсутня.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що д о ______ Віннікової І. М.________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

не

застосовуються

заборони,

передбачені

(не застосовуються/застосовуються)

частинами

третьою

та

четвертою

(третьою/четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Відповідальна за ведення
кадрової документації

К. Олійник

