
Додаток 5

до Порядку (в релакчiТ постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украihи
вiд 25.0З.20l5 Nэ 167)

довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоТ
Законом Украiни "Про очищення влади"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення

влади" та Порядку проведен[IJ{ перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування

заборон, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "про
очищення влади", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня

2014 р, JЮ 563,

управлiнням працi та соцiального захисту населення

Святошинськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
(найменування органу державноТ влади / органу мiсцевого самоврядування)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинаN4и третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення ВЛаДи", ЩОДО

Криворук Iнни АнатолiiЪни. _ _

(прiзвище, iм'я, по батьковi особи дата та мiсце народкення,

серiя та номер паспорту громадянина Украiни, ким i коли виданий,

реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкlв, мlсце проживання,

начаrьник юридично-органiзацiйного вiддiлу управлiння працi та соцiального захисту
населення Святошинськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

мiсце роботи, посада на час застосуванiя положеннJI Закону Украiни "Про очищення влаДи")

.Щля проведенЕя перевiрки подавалися копii заJIви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади", пасrrорта громадянина Украiни,
декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK,

документц що пiдтверджуе реестрацiю у .Щержавному peecTpi фiзичних осiб - платникiв
податкiв, труловоi книжки.

Запит про надання вiдомостей щодо Криворук Iнни Анатолiiвни надсилався до

,ЩержавноТ податковоТ iнспекцii у Кисво-Святошинському районi Головного управлiння.ЩФС
у КиiЪськiй областi.

За результатаI\4и розглrIду заrrиту ,Щержавна податкова iнспекцiя у Киево-
Святошинському районi ГУ ДФС у КиiЪськiй областi повiдомил&, Iцо Криворук LA" у
декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK
вказilно достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), якi вiдповiдають
наявнiй податковiй iнформацii про майно (майновi права), а також що BapTicTb майна
(майнових прав), вкЕваного в декларацii вiдповiдас наявнiй податковiй iнформацiТ про

доходи, отриманi Криворук LA. iз законних джерел.
В €диному державному peecTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону

УкраiЪи <Про очищення влади> iнформацiя стосовно Криворук I.A. вiдсутня.

За резулътатами про iрки встановлено, що до Криворlтс I.A. не
i четвертою cTaTTi 1 Законузастосовуються заборони,

Украiни "Про очищення {о_",_Ь
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Начальник вiддiлу кадрiв

нами третьою

В. Кухаренко


