
,Щодаток 5

до Порядку (в редакцiТ постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 25.03.20l5 Nя 167)

довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоi
Законом УкраТни "Про очищення влади"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення
влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуванIiя
заборон, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про
очищення влади", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня
2014 p.jt 563,

}.правлiнням працi та соцiального захисту населення

Святошинськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(найменування органу державноТ влади / органу мiсцевого самоврядуванrrя)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частина]\dи третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади", щодо

заболотноi Людмили Миколаiвни.

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

серiя та ноN,lер паспорту фо\lалянlrна YKpaiHrI" кипл i колtt ви,]аний.

реестрацiйний номер облiковоi каржи платника податкiв. мiсце проживання,

головний спецiалiст вiддiлу житлових субсидiй управлiння працi та соцiального захист)z
населення Святошинськоi раЙонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiсmацii

мiсце роботи, посада на час засmсуванIuI положення Закону УкраТни "Про очищення влади")

,Щля проведення перевiрки подавалися копii заяви особи про проведоння перевiрки.
передбаченоi Законом Украiни "Про оtIищеЕця влади", паспорта громадянина Украiни,
декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 pi,t,

док}мента, що пiдтверджус реестрацiю у ,Щержавному peccTpi фiзичних осiб - платникiв
податкiв, трудовоi книжки.

Запит про надання вiдомостей щодо ЗаболотноI Людмили Миколаiвни надсилався до
,.Щержавноi податковоТ iнспекцii у Кисво-Святошинському районi Головного управлiння ЩФС
у КиТвськiй областi.

За результатirми розгляду запиту .Щержавна податкова iнспекцiя у Киево-
Святоrrrинському районi ГУ ДФС у КиiЪськiй областi повiдомил&, що Заболотною Л.М. 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 (плайновi права), а також що BapTicTb майна
(майнових прав), вкi}заного в декJIарацii вiдповiдае наявнiй податковiй iнформацii про
доходи, отриманi Заболотною Л.М. iз законних лжерел. :'

В €диному державному peccTpi осiб, lцодо яких застосовано положення Закону
Украiни кПро очиIцення влади) iнформацiя стосовно Заболотноi Л.М. вiдсlтня.

За результатаI\{и п встановлено,
застосовlтоться заборони,
УкраiЪи "Про очищення

Начальник вiддiтlу калрiв

що до Заболотноi Л.М. не
i четвертою cTaTTi 1 Законуи третьою

В. Кухаренко


