Додаток 5
ло Ilорялку (в редакшii tiостаlлови
i{абiнету MiгricTpiB УкраТrrи
вiд 25.03.20l5 Ng l67)

довIдI{А

шро результати перевiрки,

передбаченоi

!

Законом УкраiЪи <Про очищення влади)

Вiдповiдно до пунктiв i i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни (Про очищення влади)
та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачеFIих частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни кПро очищення влади).
затвердженого постановоIо Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1б }ковтня 2014 р. Ns 56З,
}/правлiнням працi та соцiального захисч/ населення
святошинськоi районноi в MicTi Кисвi дерх<авнот адмiнiстрацiт
(найьtеttувагtlrя органу дерпiавноТ владl.t

1

оргuну ьtiсцевого саrlоврядування)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостеЙ п{одо застосування заборон, передбачених
частинами TpeTbolo i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни <Про очищення в.цади)), щодо
оДИНЕШъ ЮлiТ
;

Вiталiiвнi.

серiя та

но]\1ер

паспорц,гропtаляtlrtна

YKpaitttr. Kt.tlt i

Ko-ittt Bttдattrtt-l-

головного спецiалiста вiддiлу по призначенню допомоги управлiнця працi та соцiального

перевiрки подаваJIися копiТ заяви особи гrро проведення перевiрки,
передбаченоi Законом УкраiЪи (Про очищенIuI владиD, декларацiТ rтро майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнаноового карактору за 201,7 piK, паспорта громадянина УкраiЪи, копiя картки
.Щля шроведення

платника податкiв, трудовот книжки.
.Щекларацiю особи, уповноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядування за 2017 piк гtодано до НацiонilJlьного агентства з питань загtобiганЕя корупцii у
порядку, визначеному частиною першою cTaTTi 45 Закону Украiни кПро зашобiгання корупцiТD.
За вказаними пошуковими вiдомостями в единому державному ре€стрi осiб, щодо яких
застосовано положентш Закону УкраiЪи (Про очищеЕня влади)) MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи
iнформацiя стосовно Одинець Ю. В. вiдсутня.
Запити про наданIIя вiдомостей щодо Одинець Юлii Вiта-lliiвни надсилалися до Головногр
управлiння державноТ фiска-пьноТ служби у м. Киевi.
Iз Головного управлiння державноi фiскальноi у м. Киевi листом вiд 25.10.2018
Ns 5851/26-15-13-07-16 повiдомлено, що за результатами гIроведеноi перевiрки з урахуванням
письмового пояснення Одинець Ю. В. та пiдтвердних документiв встановлоно достовiрнiсть
вiдомостей щодо наявностi майна (майнових прав) та вiдповiднiсть BapTocTi майна (майнових
прав), вказаного (вказаних) Одинець Ю.В. у,Щекларацii, набутого (набутих) Одинеuь Ю. В. за час
перебування на посадах, визначених у rrунктах 1 - 10 частини першоi cTaTTi 2 Закону УкраiЪи
<про очищення влади), вiдповiдае наявнiй податковiй iнформацii про доходи, отриманi
Одинець Ю. В. iз законних джерел.
Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
Одинець Ю. В. у ,Щекларацii, набутого (набугих) Одинець Ю. В. за час перебування на посадах,
визначених у пунктах 1 10 частини першоТ cTaTTi 2 Закону УкраТни кПро очищення влади),
вiдповiдае наявнiй податковi iнформацii про доходи, отриманi Одинець Ю. В. iз законних
джерел.

-

За результатами проведеноi перевiрки
застосовуються заборони. передбаченi части
<Про очишення влади)).

На.тальник вiддiлу
управлiння персоналом
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