Додаток 5
до Порядку (в релакчiТ постzlнови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд
25.0З,2015 Nч 167)

довlдкА

про результати перевiрки, передбаченоi
ООПро
очищення владиО'
Законом УкраiЪи

Вiдповiдно до пунктiв l i2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни "Про очищення владиО'та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинаNIи третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про о.rищення владиО',
затвердженого lrостановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 16 жовтня 2014 р. Jф 563,

чправлiнням працi та соцiального захист,ч населення Святошинськоi районнот в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацiТ
(найменуваrrня оргalну держiшноi влади / органу мiсцевоm самоврядування)

tIроведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищеншI влади", щодо

(прiзвище, iм'я, по батьковi особи дата та мiсiце народttення,

серй та номер паспорту громадянина Украiни, ким i коли виданий,

,

реестрашiйний номер облiковоТ картки платника податкiв, мiсце проживання,

начальник вiддiл}r житлових с}rбсидiй управлiння працi та соцiального захисту населення
святошинськоi районнот в MicTi Киевi державнот адмiнiстрацiт
мiсце робmи, посада на час засюсуван}ш положення Закону УкраiЪи "Про очищення влади")

,Щля проведення перевiрки подавалися копii заяви особи про проведення перевiрки, передбаченоТ
Законом УкраТни ООПро очищення влади", паспорта громадянина УкраТни, декларацiТ про майно,
доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK, документа, що пiдтверджуе
ресстрацiю у [ержавному peecTpi фiзичних осiб - платникiв податкiв, трудовоТ книжки.
Запити про надання вiдомостей щодо Казнадей Н.В. надсилалися до Головного управлiння
,ЩержавноТ фiскальноТ слркби у м. Киевi, Служби безпеки УкраТни.
Перевiркою Головною управлiння ДФС у м. Киевi встановлено, що Казнадей Н.В.у ЩекларацiТ
вказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), набутого (набутих)
10 частини першоТ статгi 2
Казнадей Н.В. за час перебуваннJI на посадах, визначених у пунктах 1
Закону УкраiЪи "Про очищення влади", якi вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii про майно
(майновi права) Казнадей Н.В.
Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
Казнадей Н.В. у ,ЩекларацiТо набутого (набутих) Казнадей Н.В. за час перебування на посадах,
визначених у tryнктах 1
10 частини першоТ cTaTTi 2 Закону УкраТни "Про очищення влади'О,
- iнформацiТ про доходи, отриманi Казнадей Н.В. iз законних джерел.
вiдповiдае наявнiй податковiй
За результатами додатковоi проведеноТ перевiрки з ypaxyBaнrulм письмового поясненrш та копiею
пiдтверджуючих документiв встановлено достовiрнiсть вiдомостей, визначених пунктом 2 частини

Н.В.у ЩекларацiТ
Служба безпеки УкраiЪи повiдомила, що в результатi перевiрки наявних матерiалiв вiдсутнi

п'ятоi cTaTTi 5 Закону, вказаних Казнадей

будь-якi вiдомостi щодо Казнадей Н.В.

В единому державному peecTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону

очищення влади)) iнформацiя стосовно Казнадей

За результатами проведеноТ перевiрк
заборони, передбаченi частинами

fiýl*a;

до Казнадей Н.В. не застосовуються
i 1 Закону УкраТни "Про очищення

влади'О.
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