Додаток

5

до Порядку (в редакцii постанови

Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 25.03.2015 ЛЬ 167)

довIдкА

про результати перевiрки, передбаченоi
Законом УкраiЪи "Про очищення влади"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраТни "Про очищення
влади" та Порядку tIроведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про
очищення влади", затвердженого tIостановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня
201'4

p.Jt

563,

управлiнням працi та соцiального захисту населення
Святошинськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
(найменування органу державt{оi влади / органу мiсцевого самоврядування)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищеншI влади", щодо

Якимець Ната_шii Вiкторiвни.
1прiзвllше, irt'я, tlo багьковj особи .tа,га,га Mictlc наролiкення.

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

реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв, мiсце проживаlння,

головниЙ спецiалiот вiддiлу кадрiв управлiння працi та соцiального захисту населення
Святошинськоi районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
мiсце роботи, посада на час застосуванIul положенtя Закону УкраТни "Про очищення влади")

,Щля проведення перевiрки trодавалися копii заrIви особи про проведення перевiрки.
передбаченоi Законом УкраiЪи "Про очищення влади", паспорта громадянина УкраТни,
декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK,
документа, що пiдтверджуе реестрацiю у Щержавному pe€cTpi фiзичних осiб - платникiв
податкiв, трудовоi книжки,
Запит про надання вiдомостей щодо Якимець Наталii Вiкторiвни надсилався до
,.Щержавноi податковоi iнспекцiТ у Кисво-Святошинському районi Головного управлiння ДФС
у КиiЪськiй областi.
За результатами розгJuIду запиту ,Щержавна податкова iнспекцiя у Кисвt_lСвятошинському районi ГУ ДФС у КиiЪськiй областi повiдомил&, що Якимець Н.В у
декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK
вказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), якi вiдповiдають
наявнiй податковiй iнформацii про майно (майновi права), а також що BapTicTb майна
(майнових прав), вкЕIзаного в декларацii вiдповiдае наявнiй податковiй iнформацii про
доходи, отриманi Якимець Н.В. iз законних джерел.
В €диному державЕому peecTpi осiб, щодо яких застосовано lrоложення Закону
Украiни кПро очищення влади) iнформацiя стосовно Якимець Н"В вiдсутня.
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