,Щодаток 5

до Порядку (в редакцiТ постанови

Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
25,0з.2015 ]ф 167)

довIдкА

про результати lrеревiрки, передбаченоi
Законом УкраiЪи "Про очищення влади"

Вiдповiдно до пунюiв

i 2 частиЕи п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади" та
Порялку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуваIIня заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про оtIищеншI влади",
з€Iтвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраIни вiд 16 жовтня 2014 р. Jф 563,
1

управлiнням працi та соцiального захист.у населення Святошинськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii
(найменуванrя органу державноi влади

/

органу мiсчевою самовря,ryваrня)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
О'Про
очищеннrI влади", щодо
частина]\dи третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни
Гудченко НаталiiВолодимирiвнi. __ _,---_-_- -_ __

_.__..

(прiзвище, iм'я, по багьковi особи дага та мiсце народкення,

серiя та номер паспорry громадянина Украiни, ким i коли виданий,

ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв, мiсце проживання,

мiсче робtrги, посада на час засюсування положеншI Закону Украiни "Про очищення влали")

копii заяви особи про проведення перевiрки,
Для проведення перевiрки IIодавалися
О'Про
очищення владиО', паспорта громадянина Украiни,
передбаченоi Законом Украiни
витрzIти
i зобов'язаrrня фiнансового характеру за 2014 piK,
про
майно,
доходи,
декларацii
документа, що пiдтворджуе реестрацiю у Державному peecTpi фiзичних осiб - платникiв

трудовоТкнижки.

,
податкiв,
Запити про надання вiдомостей щодо Гудченко Н.В. надсилаJIися до Державноi фiскальноi
служби УкраiЪи Головного управлiння ffФС у м. Киевi, Служби безпеки УкраiЪи.
Перевiркою Головного управлiння ДФС у м. Киевi встановлеIIо, що BapTicTb майна

(майнових прав), вказаного (вказаних) Гудченко Н.В. у Щекларачii, набlтого (набрих)
10 частини першоi
Гудченко Н.В. за час перебування на rrосадах, визначених у шунктах 1
ООПро
очищення влади", вiдповiдае наявнiй податковiй iнформацii про
cTaTTi 2 Закону Украiни
доходи, отриманi Гудченко Н.В. iз законних джерел.
За результатами гIроведеноi додатковоi перевiрки з урахуванням письмового rrоясненIIя та

копiею пiдтверджуючих документiв встановлено достовiрнiсть вiдомостей, визначених пунктом
2 частини п'ятоi статгi 5 Закону, вказаних Гудченко Н.В.у Щекларацii.
Служба безпеки УкраiЪи повiдомило, що в результатi перевiрки наявних матерiалiв вiдсутнi
буль-якi вiдомостi щодо Гулченко Н.В.
В €диному державному peccTpi осiб, щодо яких застосовано положенIIя Закону Украiни
кпро очищення влади) iнформацiя стосовно Гудченко Н.в. вiдсутня.

За результатами проведеноi перевiрки
застосовуються заборони, передбаченi
"Про очищення влади".

що до Гудченко Н.В. не
i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни

встановлено,

Начальник вiддiлу
управлiнн" rr.р"оrr-dЙ

А. Хорева

