
Додаrок 5

до Порядку (в релакчii посl,аliови
Кабiнету MiHicTpiB УкраТlrи
вiд 25.03.2015 N9 l67)

довIдкА
про результати перевiрtси, передбаченоi
Законом Украiни (Пр0 очищення влади) 

l

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини гI'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украiни (Про очиlцення влади))
та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону УкраТни uПро очищення влади),
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 16 }ковтня 2014 р. NЪ 5бЗ,

управлiнням працi та соцiа,rьного захистч населення Святоiлинськоi раЙонноi в MicTi
Киевi державноТ адмiнiстрацiТ

(найменування органу дер)кавlIоi влади / tlрган1 пtiсцевого саuоврядуваtlllя)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостеЙ щодо застосування забороI{, передбачених
частинамитретьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни <Про очищення влади). щодо

МдЛЮТ'И олени Володимирiвни. ^ L
(прiзвище, iм'я, по батьковi особлr дата та bticue наро,л,кеllня,

,|'.,.--:-.__.
серiя r,a номер паспор,ry гро}.1адянIlна Украiни. килt i Ko:lil влlлаtlлtй,

I

реtстрачiйнtlй Hortep облiковоТ nu]iiiБi,,,Ka tlo,lalKIlJ. Illсце Ilро)l(lltsаlllIя.

головного спецiалiста вiддiлу управлiння персоналом управлiння поацi та соцiального
захисту населення Святошинськоi раЙонноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

Mticue роботи, посада на час застосува}t[Iя поJIо)l(ення Закону YKpaTHll кПро о.tиuдення в.цади>)

Щля проведення перевiрки подавалися копii заlIви особи про проведення перевiрки,
передбаLIеноТ Законом Украiни <Про очищення влади)), деклараltii про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за 2017 piK, паспорта громадянина УкраТни, копiя картки
платника податкiв, трудовоi книжки.

{екларацiю особи, уповноваженоТ на виконання функцiй держави або мiсцевого
саN{оврядування за201] piK подано до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiТ у
порядку. визначеному частиною першою cTaTTi 45 Закону Украiни <Про запобiгання корупцii).

Запити про надання вiдомостей rцодо Малюти Олени Володимирiвни надсилалися до
Головного управлiння державноi фiскальноТ слухtби у м. Киевi.

За вказаними пошуковиI\4и вiдомостями в Сдиному деря(авному peecTpi осiб, щодо яких
застосовано положення Закону УкраТни кПро очищення влади> MiHicTepcTBa юстицii УкраТну
iнформацiя стосовно Малюти О. В. вiдсутня.

Головне управлiння державноi фiска,тьноi служби у м. Киевi листом вiд 22.10.2018
J\Ъ580З/26-15-13-07-16 повiдомило про те, що перевiркою встановлено що Малютою О.В.у
{екларацii вказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав). набутого
(набутих) Малютою О. В. за час перебування Еа посадах. визначених у пунктах l - 10 частини
першоi cTaTTi 2 Закону Украiни <Про очищення влади)), якi вiдповiдають наявнiй шодатковiй
iнформацiТ про майно (майновi права) Малюти О. В.

Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
Малютою О. В. у !еклараuiI, набутого (набутих) Малютою О. В. за час перебування на посадах,
визначених у пунктах 1 - 10 частини першоi cTaTTi 2 Закону УкраТни <Про очищення влади),
вiдповiдае наявнiй податковiй iнформачii про доходи, отриманi Малютою О. В. iз законних
джерел.

За результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до Малюти О. В. не
Украiнизастосовуються заборони, передбаченi частинам i четвертою cTaTTi 1 Закону

кПро очиIцення влади). п\аа * (
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