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flo-raToK 5

до Порядку (в релакцiТ постаI]оtsи
I(абiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 25.03.2015 N9 167) |

довIдкА
про результати перевiрки, передбаченот
Законом Украiни <Про очищення влади)

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраТни (Про очищення вJIади)
та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiломостей щодо застосування заборон.
передбачених частиI]ами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни (Про очищення влади).
затвердяtеног0 постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 20lr4 р" Л9 56З,

a
(наГrменування органу дер)кавноi в"rtади / opt,aHy шIiсцевого саirtовряli вttння)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостеЙ tцодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни кПро очищення влади), lцодо

t

ресстрачiIiний rrоплер облiковоi KapTKlt платнtlка податкiв. rtictlc проitillваtlltя.

головного спецiалiста вiддiл}, соцiальноi пiдтрипtки сiп,tей управлiння працi та соцiа--tьного
захист), населення Святошинськот районноi в MicTi Кисвi державнот адмiнiстрацiт

rticue робо,гIr. Ilосала lta час зас,госуваrIня полоiкення Закону YKpaiHrt кПро очищеlltlя влаjttt>)

ffля проведення перевiрки подавалися копii заяви особи про проведення перевlрь:il.
передбаченоi Закон<эм Украiни кПро очиrцення влади), декларачii про майно. дохо:iI.I. вiIтгатll i

зобов'язання фiнансового характеру за 2017 piK, паспорта громадянина Украiни. копiя KapTKrI

платника податкiв. трудовоi книжки.
.Щекларацiю особи, уповнова}кеноi на виконання функчiй держави або \Iiсцевого

са]\{оtsрядування за 20]17 piK подано до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiТ .Y

порядку, визнаqеноNlу частиною першою cTaTTi 45 Закону УкраТни <Про запобiгання корупцiТ).
Запити про FIадання вiдомостей щодо Батуревич Катерини Iгорiвни надсилiLцися др

Головного управлiння дер}кавноi фiскальноi служби у м" Киевi"
За вказаними пошуковими вiдомостями в Сдиному дер}кавному peecTpi осiб. rцодсl яких

застосовано положення Закону УкраТни uПро очищення влади) MiHicTepcTBa юстицiТ УкраТни
iнфорп,rаIriя стосовно Батуревич К" I. вiдсутня.

Головнипц управлiнням державноi фiскальноi служби у м, Киевi листом вiд 05.11.2018
М 59l2i26-15-1З-07-16 повiдомлено про те, що за результатами проtsеденоТ перевiрки
Батуревич К. L встановлено достовiрнiсть вiдомостей, виз}lаче}{их пунктоN{ 2 частини п'ятоi
cTaTTi 5 Закону Украiни <,Про очищення влади), вказаних Батуревич К. I. у !екларачii.

Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
Батуревич К, i. у Щекларачii, набутого (набутих) Батуревич К. I. за час перебування на посадах.
визначених у пунктах 1 - i0 частини першоi cTaTTi 2 Закону УкраТни <Про очищення влади).
вiдповiдас наявнiй податковiй iнформаIrii про доходи, отриманi Батуревич К. I. iз законних
джерел.

За результатами проведеноi перевiрки
застOсовуються заборони, шередбаченi частинами
кПро очищення влади).

На.rальник вiддiлу
управлiння персонаJIом

встановлено, що до Батуревич К. I. не
третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону YKpaTHJr

Алла хоРСВА

l

серiя та номер паспорту гроNrадянrIна YKpaTHlr- Kltbl i кtl,ци Bll:latlttfi.


