Лодагок

5

ло Порялку (в релакuiТ посl,алIов1.1
Кабir rс,гу MiHicTpiB Украiни
Bi;r 25.0З.20l5 N9 l67)

довIдкА

про результати перевiрки. передбаченоi
Законом Украiни (Про очищення влади)

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраТни кПро очищення влади)
заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни <Про очищення влаДи>,
/ ryrrulu'-t'prlj Jкраlflи бIл rU ,кUбlrDI LvLa у" J\y J\JJ,
ьного захистY Еасслення Святошинськоi районноi в Mi
Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ

та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування

I

(найirrеrrування органу державноТ владtl / органу лliоцевого сапловрялування)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуваFIня заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <Про очищення влади), щодо

АНАТЬСВОi Mapii Сергiiвни.

_

(прiзвище. iпt'я. по батьковi особлt дата,га п,tiсце народttеtлtlя.
1а'

.

серiя га Hoillep па(.]порту

грOi\lадянI,Iна YKpairrr,r. кtlп,t

i

коллt вt,tланllГt.

ресстрацiriниri номер облiковсrТ lcapTKIr платни](а податкiв. пliсце tlро],](иваlltlя.

захиот}, населення СвятошинськоI районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
мiсце роботи, посада на час застосування полоr(ення Закону Украiни

<<Про

очищення владп)

.Щля проведоння перевiрки подавалися Koпii заяви особи цро цреведенЕя перовiрки,
rrередбаченоi Закошом Украiни <Про очищенЕя владиD, декларацii про мйно, доходи, витрати li
зобов'язання фiнансового характеру за20|7 piк, паспорта громадянина Украiни, копiя картки
платника податкiв, трудовоi кЕижки.
!екларацiю особи, угIовноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядування за20117 piK подано до Нацiонi}льного агентства з питань запобiгання коруtlцii у
порядку, визначеному частиною першою cTaTTi 45 Закону УкраiЪи кПро запобiгання корупцii>.
Запити про надаЕня вiдомостей щодо Анатьевоi Марii Сергiiвни ншсилалися до
Головного управлiння державноi фiскальноТ служби у м. Киевi.
За вказаними пошуковими вiдомостями в единому державному peccTpi осiб, щодо яких
застосоваIIо положення Закону Украiни <Про очиIцення влади> MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи
iнформацiя стосовно AHaTbeBoi М. С. вiдсрня.
Iз Головного }rправлiння державноi фiскальноi служби у м. Киевi листом вiд 22.10,2018
Ns 5827126-15-1З-07-16 повiдомлено про те, що шеревiркою встановлено що Анатьсвою М. С, у
.Щекларацii вказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), набутого
(набутих) Анатьевою М. С. за час rrеребування на посадах, визначених у пуЕктах t - 10 частиЕи
першоi cTaTTi 2 Закону Украiни <Про очищення влади), якi вiдповiдають наявнiй полатковii
iнформацiI про майно (майновi права) Анатьевоi М. С.
Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
Анатьсвою М. С. у flеклараuii, набутого (набутих) Анатьевою М. С. за час перебування на
посадах, визначених у пунктах 1 * 10 частини першоi cTaTTi 2 Закону Украiни кПро очищення
влади), вiдuовiдае наявнiй податковiй iнформацii про доходи, отриманi Анатьевою М. С. iз
законних джерел.
За результатаI\{и проведеноi перевiрки встановлено, що до AHaTbeBoi М, С. не
ю i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни
застосов}.ються заборони, передбаченi чаотинами
кПро очищення влади).
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