Дсlда гок 5

до Гlорялку (в релакчii постанови
Кабiнету Мiнiс,грiв УкраТни
Bi,rr 25.03.2015 Nq 167)

довIдкА

|

про резупьтати перевiрки, передбаченоI
Законом Украiни (Про очишення влади)

вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни <Про очиЩеННЯ ВЛаДИ)
та ПорядкУ проведеннЯ перевiрки достовiрностi вiдомостеЙ щодо застосування заборон,
передбъчених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <про очищення влади).
затверд)Itеного постановою Кабiнету MiHicTpiB Уrсраiни вiд 16 }ковтня 2014 р. лъ 563,
управлiнням працi та соцiального захисту насепення
святошинськоi районноi в MicTi киевi дерrкавнот адмiнiстрацiт
(наliлtеttування органу дýрr(авноi владлt

/ оргаr11

ьtiсцевого саIlоврял)ван}Iя)

проведено перевiркУ достовiрностi вiдомостей шодо застосуванIш заборон, передбачених
частинаN,Iи третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни uПро очищення влади)! IIlодо

ykpaTHlr кпрс; очиulенtrя влади>)
пtiсце робо,гlr. посада на час застосування полоiliеIlня Закону

щля проведенЕя перевiрки rrодавалися копiт заJ{ви особи про проведення ilеревiрки,
передбаченоi ЗаконОм УкраТни (ПрО очищення влади)), cTopiнoк пасrrорта громадянина Украiни
з даними про прiзвище, iй'я та по батьковi, видачу пасrrорта та мiсце ресстрацiт, реестрацiйного
номера облiкоъот картки IIлатника шодаткiв, декларацiт гrро майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за 2017 piK, трудовоi книжки.

Декларачiю особи, уповноваженоi на виконання функчiЙ держави або мiсцевого
самоврядування за2017 pik подано до Нацiонttльного агентства з питань запобiгання корупцii у
порядку, визначенОму частиною першою cTaTTi 45 Закону Украiни <Про зашобiгання корупцiiD,
Запит про надання вiдомостей щодо Новака Андрiя Володимировича надсилався д?
ГоловногО управлiння державноi фiскальноi служби у м. Кисвi.
Iз ГоловнОго )rправJIiння державноi фiскальноi служби у м. Киевi листом вiд 25.10.2018
Nъ 5857/26-15-1з-07-16 повiдомлено шро те, що перевiркою встановлено, що Новаком А. В. у
flекларацii вказано достовiрнi вiдомостi щодо HarIBHocTi майна (майнових прав) набутого
(набутих) Новаком д. в. за час перебуваIIня на шосадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини
першоi cTaTTi 2 ЗаконУ УкраТнИ (ПрО очищеннЯ влади)), якi вiдповiдають наявнiй податковiй
iнформаuii про майно (майновi права) Новака А. В.

Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
Новаком д. в" у ,Щекларацii, набутого (набутих) Новаком А. В. за час перебування на IIосадах,
визначених у пунктах 1 - 10 частини першоi cTaTTi 2 Закону УкраiЪи кПро очищеЕня влади)),
вiдповiдас наявнiй податковiй iнформацii про доходи, отриманi Новаком А. в. iз законних
джерел.

За вказаними rrошуковими вiдомостями в единому державному peecTpi осiб, щодо яких
застосовано положення Закону Украfни <Про очищення влади) MiHicTepcTBa юстицii Украiни
iнформаuiя стосовно Новака А. В. вiдсутня.
l

що до Новака А. В. не застосовуються
1 Закону УкраТни кПро очипдення

За результатаI\{и IIроведеноi перевiрки
заборони, передбаченi частинами третьою i
влади).
]

Начальник вiддiлу
уrrравлiння персонfuчом
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