Додаток 5
до Порядку (в редакцii постанови
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 25.03.2015 Nэ 167)

довIдкА

цро результати перевiрки, передбаченоi
Законом Украlни "Про очищення влади"
Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi статгi 5 Закону Украiни "Про очищення
влади" та Порядку tIроведення шеревiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинаN,{и третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про
очищеннrI влади", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 1б
жовтня 2Ql4 р. Ns 563, }rправлiнням працi та соцiального захисту наоелення
СвятошинськоТ райончоТ в MicTi Киевi_ державноi адмiнiстрацii проведено перевiрку
достовiрностi вiдомостей щодо застосуванrтя заборон, передбачених частинами третьою
i четвертою cTaTTi l Закону Украiни "Про очищоння влади", щодо

ДОРОШКgенiТВiкторiвнi. _____________.

_____ ._

_____

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

серiя та номер паспорry громадянина УкраiЪи, ким i коли виданий,

(

i

ресстрацiйний номер облiковоi каржи платника податкiв, мiсце прох(ивання,

головниЙ спецiалiст вiддiлу соцiальноi пiдтримки сiмей
}rправлiння працi та соцiального захист.ч населення СвятошинськоТ районноi ц MicTi
Кисвi державноТ адмiнiстрацii
мiсце роботи, посада на час застосування положення Закону Укра'iни "Про очищення влади")

подав€Lлися копii заяви особи про проведенrul
перевiрки, передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади", rrаспорта |ромадянина
Украiни, декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за
2015 piK, документ&, що пiдтверджуе реестрацiю у Щержавному peecTpi фiзичних осiб платникiв податкiв, трудовоТ книжки.
Запити шро надання вiдомостей щодо !орош KceHii Вiкторiвни надсила.пися до
IрпiнськоТ об'сднаноi !ержавноi податковоТ iнспекцiТ Головного управлiння !ержавноi
фiскальноТ служби у КиiЪськiй областi.
За результатами розгляду запиту Iрпiнська ОДШ ГУ ДФС у КиIвськiй областi
повiдомило, що Щорош К.В. у декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання
фiнансового характеру за 2015 piK вказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна
(майнових прав), якi вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii про майно (майновi
гrрава), а також що BapTicTb маЙна (майнових прав), вказаного в декJIарацii вiдповiдас
наявнiй податковiй iнформацiТ про доходи, отриманi Щорош К.В., iз законних джерел.
В единому державному peecTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону
УкраiЪи <Про очищення влади> iнформацiя стосовно Щорош К.В. вiдоутня.

Для проведення перевiрки

лла

F

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до ffорош К.В. не
заотосовуються заборони, передбаченi
ьою i четвертою cTaTTi 1 Закону
УкраiЪи "Про очищення влади".
Начальник вiддiлу
управлiння персонаtом

А. Хорева

