
Додаток 5

до Порядку (в редакцii постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 25.03.20l5 J\Ъ 167)

довIдtА
про результати перевiрки, передбаченоi
Законом УкраiЪи "Про очищення влаци"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTti 5 Закону Ущраihи "Про очищення
влади" та Порядку проведеннlI перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо заатосування
заборон, передбачених частинами тротьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про
очищення влади", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16
жовтня 20l-4 р. ]Ю 56З, управлiнням працi та соцiального захист}, населення

i в MicTi Кисвi BHol j проведено перевiрку
достовiрностi вiдомостеЙ tцодо застосування заборон. перелбачених частинами
третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни "Про очцlцецня в"-Iади". щодо

IВАШУк Тетяни Петрiвни.
(прiзвише. iм'я, по батьковi особи дата та rriсце гlаро:,+.енtrя.

ресстрашjiтнтtil Hortep oci,tiKtlBoi картки платника податкiв. мiсuе проаiltвання,

головний спецiалiст вiддiлу автоrtатlлзованlлх систем yправлiння працi та соцiа--tьного захист},
населення Святошинськоi районноi в MicTi krreBi депжавноi адлriнiстпашii

Для проведеннlI перевiрки подавiLлися копii зiulви особи про проведеннrI
ПереВiрки, передбаченоi Законом УкраiЪи "Про очищення вJIаци", rrаспорта
|РОМаДянина Украiни, декларацii про маЙно, доходи, витрати i зобов'язання
фiнансового характеру за 2014 piK, документа, що пiдтверджус реестрацiю у
.щержавному peecTpi фiзичних осiб - платникiв податкiв, трудовоi книжки.

Запит про надання вiдомостей щодо Iващук Тетяни Петрiвни надсилався до
.ЩержавноТ податковоТ iнспекцii у Киево-Святошинському районi Головного
управлiння ЩФС у КиiЪськiй областi.

За результатами розгляду зап}rry ,Щержавна податкова iнспекцiя у Кисво_
Святошинському районi ГУ ДФС у КиiЪськiй областi повiдоплила, що Iващук Т.П. у
ДеКларацii про маЙно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового харакгеру за 20114
piK ВкiВано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi -майна (майнових прав), якi
ВiДпОвiДають наявнiй податковiй iнформацiТ про майно (майновi права), а також що
BapTicTb маЙна (маЙнових прав), вказаного в декJIарацiТ вiдповiдас наявнiй податковiй
iнформацii про доходи, отриманi Iващук Т.П. iз законних джерел.

В единомУ державному peecTpi осiб, щодо яких застосовано rrоложення Закону
Украiни <Про очищення влади>) iнформацiя стосовно Iващук Т.П. вiдсутня.

За результатами про перевlрки встановлено, що до Iващук Т.П. не
четвертою статгi 1 Законузастосовуються заборон
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