
Додаток 5

до Порядку (в редакцiТ постанови
Кабiнеry MiHicTpiB Украihи
вiд 25.03.2015 ЛЬ i67)

довIдкА
шро результати перевiрки, передбаченоi
Законом УкраiЪи "Про очищення влади"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни "Про очищення влади"
та Порядку проведеншI перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосрzlння заборон,
передбачених частинulп{и ц)етьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи 'ОПро очищення влаци",
затвердженого постаIIовою Кабiнету MiHicTpiB Украlни вiд 16 жовтня 2014 р. J\b 563,

управлiнням працi та соцiального захист.ч населення

СвятошинськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(наймен}ъанIrя органу держatвноi влади / органу мiсцевого самоврящiванrrя)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостеЙ щодо застосування заборон, передбачених
часТинапdи третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни О'Про очищеннr{ влади", щодо

(прiзвище, iм'я, по батьковi особи дата та мiсце народкення,

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

реестрацiйний номер облiковоI картки платника податкiв, мiсце проживання,

головниЙ спецiшliст вiддiлу по обслуговуванню iнвалiдiв. BeTepaHiB вiйни. працi )rправлiння
працi та соцiального захисту населення СвятошинськоТ районноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii
лiсце роботи, посада на час засюсувашя положенtul Закону Украiни "Про очищенrи влади")

,,Щля гrроведенIuI перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом УкраiЪи "Про очищення влади", паспорта громадянина Украiни,
декларацii rrро маЙно, доходи, виц)ати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK,
Документ4 що пiдтверджуе реестрацiю у .Щержавному peecTpi фiзи.rrrих осiб - платникiв
податкiв, трудовоi книжки.

Запити про надання вiдомостей щодо Мамай Катерини Iванiвни надсилatлися до,Щержазноi
податковоТ iнспекцii у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Киевi.

Перевiркою встановлено, що Мамай K.I. у ,Щекларацii вказано достовiрнi вiдомостi щодо
наявностi маЙна (маЙнових прав), набутого (набутих) за час перебування на посадzж, визначених
У пунктах 1 - 10 частини першоi стt}тгi 2 Закону УкраiЪи кПро очищення влади>, якi
вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii про майно (майновi права) Мамай K.I.

Перевiркою також встЕIновлеIIо, що BapTicTb майна (майнових прав), вкalзzlного (вказшrих)
Маlлай K.I. у .Щекларацii за 2014 piK, набутого (набрих) Машrай K.I. за час перебуваншI на
посадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першоi cTaTTi 2 Закону УкраiЪи кПро очищеншI
влади), вiдповiдае наявнiЙ податковiй iнформацii про доходи, отриманi Малцай K.I. iз законних
джерел.

В единому державному peecTpi осiб, щодо яких застосовано положеншI Закону УкраiЪи
кПро очищеншI влади>> iнформацiя стосовно Мшдай K.I. вiдсутня"

За результатами проведеноТ
заборони, передбаченi частинами
влади".

перевiрки , що до Мамай K.I. не
i 1 Закону УкраТни

застосов}тоться
"Про очищення

Нача_шьник вiддiлry кацрiв

третьою i

В. Кухаренко


