
Додатоrt 5

до Порядку (в редакцiТ постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 25.0З.2015 М 1б7)

дсвIдкл
про результати перевiрки, передбаченоI
Законом УкраТни кПро очиIцення влади)

Вiдповiдно до пyHKTiB 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни <Про очищення влади>>

та Порядку проведеЕня перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <Про очищення влади)),
затвердженого постановою 

.Кабiнету 
MiHicTpiB Украiни вiд 16 }ковтня 2014 р. М 563,

державноi адмiнiстрацii
(найменування органу державноi влади / органу мiсчевого самоврялування)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомост й щодо застосування заборон, передбачених
частинаN{и третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи <Про очищенЕя влади), щодо

серlя та Ilolvlep паспорту громадянина УкраIни, KI,IN,I i l<олtt виданlлt:l,

. 
р..aщччiй"lй номер облiковоi картки платникаподаткlв, мlсцо проживання,

мiсце роботи, посада на час застосування полоr(ення Закону УкраТни кПро очищення влади>)

.Щля проведення перевiрки подавалися копii заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом Украiни кПро очищення владиD, декларацii про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за 20t'7 piK, паопорта громадянина Украiни, копiя картки
платника податкiв, труловоi кних(ки.

,Щекларацiю особи, уповноватсеноi на виконання функчiй держави або мiсцевого
самоврядування за2017 piK подано до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii у
порядку, визначеному частиною першою статгi 45 Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>.

Запити про надання вiдомостей щодо Шкляр Iнни Вiкторiвни надсилалися до Головног9
управлiння державноi фiскальноi слуяtби у м. Киевi.

За вказаними пошуковими вiдомостями в Сдиному дер}кавному peecTpi осiб, щодо яких
застосовано положення Закону УкраiЪи кПро очищення влади> MiHicTepcTBa юстицii Украiни
iнформацiя стосовно Шкляр I. В. вiдсутня.

Iз Головного управлiння державноi фiскальноi у м. Киевi пистом вiд 16.10.2018
NЬ 5787126-15-1З-07-16 повiдомпено, що перевiркою встановлено що Шкляр I. В. у Щекларацii
вказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), набутого (набутих)
Шкляр I. В. за час перебування на посадах, визначених у rrунктах 1 - 10 частини першоi
статгi 2 Закону УкраiЪи кПро очищення влади)), якi вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii
про майно (майновi права) Шкляр I. В.

Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
Шкляр I. В. у Щекларачii, набутого (набутих) Шкляр I. В. за час перебування на посадах,
визначених у пуЕктах 1 - 10 частини першоТ cTaTTi 2 Закону Украiни кПро очищення влади),
вiдповiдае наявнiй податковi iнформацii про доходи, отриманi Шкляр I. В. iз законних джерел.

За результатами проведеноi пе встановлено, що до Шкляр I. В. не застосовуються
заборони, передбаченi частинам ертою cTaTTi 1 Законlz Украiни кПро очиIценнh
влади)).

Начальник вiддiлу
упр авлiння персонаJIом А" Хорсва


