Додаток

5

ло Порядьry (в редакцiI постанови

Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
25,0З.2015 Nэ 167)

довIдкА

про результати перевiрки, передбаченоi
Законопл Украiни "Про очищення влади"

Вiдповiдно до тr}.HKTLr Т i2 частини пОятоi cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади'О та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частина]\iIи третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни ООПро очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтЕя 2014 р. Jф 563,

упрарлiнням працi та соцiального захист.ч населення СвятошинськоТ районноi в MicTi
Киевi державноi адrлiнiстрацii
(найменування орг.lну держ:lвноi влади / органу мiсцевою самоврялування)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостеЙ щодо застосрання заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади", щодо
KoMicapeHKo олени Миколаiвни.
(прiзвище, iм'я, по батьковi особи дага та мiсце народження,

серiя та номор паспорту громадянина УкраТни, ким i коли виданий,

,,

реестрацiйний номер облiковоi картки гшагника подrгкiв, мiсце проживання,

юловниЙ спецiалiст вiддiлу житлових субсидiЦ управлiння працi та соцiального захисцч

.Щля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки, передбаченоТ
Законом УкраТни "Про очищення влади", паспорта громадянина УкраТни, декларацiТ про майно,
ДОхОДи, Витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK, документа, що пiдтверджуе
Реестрацiю у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб - платникiв податкiв, трудовоТ книжки.
Запити про наданrш вiдомостей щодо KoMicapeнKo О.М. надсилалися до Головного управлiння
,ЩержавноТ фiскальноТ слlокби у м. Киевi, Служби безпеки УкраiЪи.
Перевiркою Головного управлiння ДФС у м. Киевi встановлено, що KoMicapeHKo О.М. у
,Щ9кларацiТ вказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), набутого (набутих)
KoMicapeHKo О.М. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1
10 частини першоТ
статгi 2 Закону УкраТни "Про очищен}uI влади"о якi вiдповiдають наявнiй податковiй
iнформацiТ про
майно (майновi права) KoMicapeHKo О.М.
Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
KoMicapeHKo О.М.у,ЩекларацiТ, набутого (набутих) KoMicapeHKo О.М. за час перебування на посадах,
ВиЗначених у пунктах 1
10 частини першоТ cTaTTi 2 Закону УкраТни "Про очищення влаци",
- iнформачiТ про доходи, отриманi KoMicapeHKo О.М. iз законних джерел.
вiдповiдае наявнiй податковiй
За результатами проведеноТ додатковоТ перевiрки з урахуванням наданих пiдтвердних документiв
та Письмового пояснення KoMicapeнKo О.М. встановлено достовiрнiсть вiдомостеЙо визначених
пунктом 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону, вказаних KoMicapeHKo О.М. у ,ЩекларацiТ.
Служба безпеки УкраiЪи повiдомила, що в результатi перевiрки наявних матерiалiв вiдсутнi
буль-якi вiдомостi щодо KoMicapeHKo О.М.
В единому державному peccTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону УкраТни <Про
очищення влади)) iнформацiя стосовно KoMicapeHKo О.М. вiдсутня.

За результатами проведеноТ перевiрки
заборони, передбаченi частинами третьо
влади".

KoMicapeHKo О.М. не застосовуються

1 Закону УкраТни "Про очищення
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Начальник вiддiлу
управлiння персончIJlом

W

А. Хорсва

