
.Г{tlдаток 5 
l

до Порядку (в редакцii lIос,ганови
ltабi не,гу Мiнiс,грi в УкраТни
вiд 25.03.20l5 N9 167)

довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоi
Законом Украiни (Про очищення влади))

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраТни <Про очищення влади)
та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей rцодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <про очищення влади),
ЗаТВеРД}ltенОГо Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 201,4 р. N9 563,

ПРОВеДено перевiрку достовiрностi вiдомостеЙ rцодо застосування заборон. передбачених 
|

ЧаСТИНаМи ТреТЬою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <Про очиrцення влади)), щодо |

(rrрiзвtlще, iьr'я, ло батьковi особп дата r,a плiсце народlttення.

серiя та lloNlep паспор,ry гро]uадянrlна YtcpaТHt,t. Klrrl i Ko,1tt вllдаtlll1-1,

ресстраIriйний номер облiковоi картки платника податкiв, мiсuе проживllння,

ГОЛОвноt_о спецiалiста вiддiлу житлових субсидiй ушразлiння працi та соцiального_захист}r
населення Святошицськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

мiсче роботи, посада на час застосування положення Закону Укратни кпро очищення владш)

.Щля проведенЕя перевiрки подавалися KoпiT заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi ЗаконОм УкраIнИ кПро очищення влади}, cTopiнoк lrаспорта громадянина УкраiЪи
з даними IIро прiзвище, iм'я та по батьковi, видачу паспорта та мiсце реестрацii, реестрацiйного-
номера облiковот картки платника податкiв, декдарацii про майно, доходи, "rrраr" iзобов'язання фiнансового характеру за 2017 piK, трудовоi книжки.

.ЩеКларацiю особи, уповноваженоi на виконаЕня функцiй держави або мiсцевогЬ
самоврядування за2017 piK подано до НацiонаJIьного агентства з питань запобiгання корупцiТ у
IIорядку, визначеному частиною IIершою статгi 45 Закону Украiни кпро запобiгання коругrцii>.

ЗапИт про надаЕня вiдомостей щодо Лисицi Анни Олександрiвни надсилався до
Головного управлiння державЕоi фiскальноi служби у м. Киевi.

IЗ Головного управлiння державноi фiскальноi служби у м. Киевi листом вiд 25.10.2018
м 5852/2б-15-1з-07-16 повiдомлено про те, що перевiркою встановлено, що Лисицею А. о. у
Щекларацii вказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав) набутого
(набутих) Лисицею А. о. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини
першоi cTaTTi 2 Закону УкраiЪи кПро очищення влади)), якi вiдповiдають наявнiй податковiй
iнформацii про майно (майновi права) Лисицi А. О.

Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
Лисицею А. о. за час перебування на irосадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першоi
cTaTTi 2 Закону УкраiЪи кПро очищення влади), вiдповiдае наявнiй податковiй iнформацii про
доходи, отриманi Лисицею А. О. iз законних джерел.

За вказанИми пошуКовимИ вiдомостяМи в единОму держаВномУ peecTpi осiб, щодо якит
застосовано положення Закону Украiни кПро очищення влади) MiHicTepcTBa юстицii Украiни
iнформацiя стосовно Лисицi А. О. вiдсутня.

За результатами
заборони, передбаченi
влади).

проведеноi перевiрки встановлено, що до Лисицi А. о. не застосовуються
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiъи кпро очищення

Алла ХоРеВА


