
lодаток 5

до Порядку (в редакцiТ 11останови
Кабiнету Мiнiс,грiв УкраТни
вiд25.03.20l5ЛЪ l67)

довIлкА
про результати перевiрки. передбаченоi
Законом Украiни "Про очищення влади"

I]iДlrовiдно до пункriв l i 2 частини tt'ятоi cTaTTi 5 Закону УItраТни "Про очиlцення влади"
'Га 11орядку IIроведенIIя перевiрки достовiрностi вiдомостей шодо застосуванIIя заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади",
затверlIженого постановоIо Кабiнет,1, MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 20l4 р. N9 56з,

уrrравrliнням працi,га соцiального захист}, насе:rення

СвятошинськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноi адмitliстрацii
(найrtеltrвilння ttplall\ _lер)каtsноiв_lаLпll, upIalI\ rticl(eBot,, саIluвря.L\ваllIlя)

Проl]едено перевiрку лостовiрностi вiдомостеЙ шодо застосування заборон, передбачених
ЧаСТинаМи Третьою i че,гвертою cTaTTi l Закону УкраТни "l1po очишення влади", щодо

CepBeTHiKa Анатолiя Михайловича. _ _ .

(прiзвиIIlе. iiчt'я. по батьковi особll .ltaTa,t,a l,tiсце нарt1,1шtеIttlя.

серIя ,t,а lloNrcp пас]rорl} гроI,Iадя}tиtIа YKpaiHrt. KltM i колIt BllдiullliI.

ресстрачiйний номер облiковоi картки платника податкiв, мiсце пролtиванrrя,

Начальник вiддiлу захисту населення вiд наслiдкiв aBapiТ на ЧДЕС }zправлiння працi та
соцiального захиqту цаселення Святошинськот районнот в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiт

Micue роботи, посада на час застосування положенrл Закону Украiни "Про очищення влади")

ЩЛя проведення перевiрки подавЕ}лися копii зrulви особи rrро проведення перевiрки,
передбаченоi Законом УкраiЪи "Про очищення влади", паспорта громадянина УкраiЪи,
декларацiТ про майнО, доходи, витратИ i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK,
документа, що rriдтверджу€ реестрацiю у Щержавному peecTpi фiзичних осiб - платникiв
податкiв, трудовоi книжки,
. Запити про надання вiдомостей щодо cepBeTHika Анатолiя Михайловича надсилаJIися ло

ЩеРЖавноi податковоi iнспекцiТ у Солом'янському районi Головного управлiння ЩФС у м. Киевi,
Служби безпеки УкраiЪи.

За результатами розгляду запиту ДПI у Солом'янському районi ГУ ДФС у м. Киевi
повiдомило, Що CepBeTHiKoM А.М. у декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання
фiнансового характеру за 2014 piK вказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна
(майнових прав), якi вiдповiдалоть наявнiй податковiй iнформацii про майно (майновi права), а
ТаКОЖ ЩО BaPTicTb маЙна (маЙнових прав), вказаного в декларацiТ вiдгlовiдае наявнiй податковiй
iнформацii про доходи, отриманi CepBeTHiKoM А.М., iз законних джерел.

Служба безпеки Украiни повiдомил?, Що в результатi перевiрки наJIвних матерiалiв
вiдсутнi буль-якi вiдомостi щодо CepBeTHiKa А.М.

В СдиноМу державНому peccTpi осiб, щодО яких застосовано положення Закону Украiни
<Про очищення влади> iнформацiя стосовно CepBeTHiKa А.М. вiдсутня.

За результатами
застосов) ю,гt,ся заборони.
"IIpo очиIцеIIIIя влади".

IIача-lt,ник вiллi;rу
yl lравлiтtня персонаJIом

проведеноi перевiрки CepBeTHiKa А.М. не
cTaTTi l Закону Украiни

ёу lвэи

передбаченi ч
встановлено, що до

А, Хорева


