Додаток

5

до Порядку (в редакцiТ

постанови Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 25.03.2015 Jt 167)

довIдкА

про результчIти перевiрки, передбаченоТ
Законом Украiни ''Про очищення владиО'

Вiдповiдно до п},нктiв

1

i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраiЪи

ооПро

очищення

влади''
та Порядку проведеЕня перовiрки достовiрностi вiдомостей
застосування
щодо
заборон,
передбачених частиЕами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону
УкраЙ "Про очищення влади'',
затверджеНого постаНовоЮ КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 16 жовтIIя iоt+ p.Ns 56з,

(найменування органу державнот uлад, /

ор.аfr мйевою самоврядування)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей
щодо застосування заборон, передбачених
ЧаСТИНtlМИ ТРеТЬОЮ i ЧеТВеРТОЮ cTaTTi 1 Закону Украiни'ОПро
очrащ"rr""
щодо
"пuд"],,

серiя та номер ласпорту громадянина yKpuT"r,

*" i no*

видilний,

селенця uвятошинсько[ районноi в MicTi Киевi державноi адмi
мiсце
..про
роботи, посада на час застосування положення Закону Украiни

очишlення влади'')

щля проведення перевiрки подавi}лися копiт заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом УкраiЪи "Про оtIищення влади",
паспорта громадянина УкраiЪи,
декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання
за 2014 piK,
фiнан.о"Ь.о
документа, що пiдтверджуе реестрацiю у Щержавному peecTpi
"up*r.py
осiб - платникiв
фiзичних
податкiв, трудовоТ книжки.
Запити про надаЕш{ вiдомостей щодо
.Щемченко в.в. надсилалися до flержавноi
податковоi iнспекцii у Святошинському
районi Головного управлiння Мiндоходiв у м. Кисвi.
За результатаi\4и проведеноi_ пЬревiрки, урахуванням пiдтвердних
документiв
встановлено, Що BapTicTb майна (майнових прав), uo*urro.b
(вказаних) у декларацii про майно,
доходи, витратИ зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK,
набутого iнабlтих)
ffемченко В,В, за час перебУвання ,,а rrо.uдur, визначених
пунктах
1
10 частини першоi
у
cTaTTi 2 Закону Украiни ооПро очищення влади",
вiдповiдае наявнiИ податковiй iнформацii про
доходи, отриманi.Щемченко В.В. iз законних джерел.
В СдиноМу державНому peecTPi осiб, щодО
застосоЬано положення Закону УкраiЪи
кПро очищення влади> iнформацi" cro.ou"o
"n"* В.В. вiдсутня.
Щемченко

з

i

-

за

результатами проведеноi перевiрки встановлено,

що до

застосовуЮться забоРони, переДбаченi частинаN,IИ третьою
i четвертою
ООПро
очищення влади".

Начальник вiддiлу кадрiв

в.в. не
Закону ЧкраЬи

,щемченко

arйl

1

В. Кlхаренко

