
ffо;цаток 5

;ro 11орядкч (в рслакrtii ltос.l.анови

Iх,;$]жi!т|lъ;iо.'",

довIдкА
про результати перевiрrси, передбаченоi
Законом УкраТни <Про очищення влади))

ВiдповiднО до пунктiВ 1 i 2 частИни п'ятоi стат,гi 5 ЗаконУ Украiни <l1po очищення влади)та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування забсрон.
ЛеРеДбаЧеНИХ ЧаСТИНаN{и третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону украiни <про очитIlення 

"r;;;j,затвердженого постановою Кабiнет1, MiHicTpiB Украiни вiд lб жовтня Z0l+ р.ЛЪ 56З,

. (ltаliltенуваl;ня opгallv.ilepiliaBHoi в-цадll / органу лtiсцевогtl саNIоврядуtsання)

:r:_"a::_: 
ПеРеВiРКУ ДОСтовiрно9т1 вiломостей щодо застосування заборон, передба.rених

частиI]ами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни кПро очиrцення вJlади), щодо

1нн

-\

в MicTi Кисвi державноi адмiнi
пtiсче роботll, I]осала на час засIосуванIlя поJlо)ке]lня Закоrtу УкраТrIи <llpo очt.lщення влад}.l)))

для проведення перевiрки подавалися копii заяви особи про проводення перевiрки,гlередбаченоi Законом УкраiЪи кПро очищеннrI влади>, декларацii прЪ майно, доходи, витрати iзобов'язання фiнансового характеру за 2017 pik, паспорта громадянина Украiъи, копiя карткиIIлатника податкiв, трудовоi книжки.
Щекларацiю особи, уповноваженоi на виконання фушкцiй держави або мiсцевогосамоврядування за 2017 рiк.лодано до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii упорядку, визначеЕому частиною першою cTaTTi 45 Закону УкраiЪи пПро запобiгання ооруrrцiТо.
ЗапитИ про надаНня вiдомоСтей щодО МатвiйчуК оленИ олексiйи надсилалися до Службибезпеки Украiъи, Головного управлiння державноi фiскальнот служби у MicTi Киевi.Iз Служби безгrеки Украiни листом вiд 30.10.2018 J\b 24lLi65g8-л повiдомили, що в

результатi перевiрки наявних матерiалiв вiдсутнi будь-якi вiдомостi щодо Матвiйчук О. О.За вказаними пошуковими вiдомостями в Сдиному державному peecTpi осiб, щодо якихзастосовано положенл,I Закону Украiни кПро очищення владиD MiHiciepcTвa юстицiI Украiниiнформацiя стосовно Матвiйчук О. б. вiдсутня.
_ ГоловнИм управлiнняМ державноi фiска;rьноТ слуяtби у м. Киевi листом вiд 22.10.2018ль 5804/26-15-1з-07-16 повiдомлено 

'rро Т., що перевiркою встановлено, Що Матвiйчук о. о'}
ЩекларацiТ вказанО достовiрнi вiдомостi щодо "u"u"o.ri майна 1мЙових прав), набутого(набутих) Матвiйчук о. о. за час перебування на посадах, визначених у rrунктах 1 - 10 частинипершоТ cTaTTi 2 Закону УкраiЪи кПро очищення влади)), якi вiдповiдаrоть наявнiй податковiйiнформацii про майно (майновi npuuu) Матвiйчук О. О.

Перевiркою також встановлено, Що "upri.ru 
майна (майнових прав),,вказаного (вказаних)Матвiйчук о, о, у Щекларацii, набутого (набутих) Матвiйчук о. о. .u час перебування напосадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першоi cTaTTi 2 Закону Украiни пГiро Ъо"щ""rr"влаци), вiдповiдае наявнiй податковiй iнформацii rrро доходи, отриманi Матвiйь о. Ь. ьзаконних джерел. ,,<,ЁТ;:

За результатами проведеноi
застосовуються заборони, передбаченi час
<Про очищення влади)).

рки встановлено. що до
инами третьою i четвертою

Матвiйчук О. О. не
cTaTTi 1 Закону УкраrЪи

Начальник вiддiлу
управлiння персоналом
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