
Додаток 5

до Порядку (в редакцiI пост.шtови
Кабiнсту MiHicTpiB Украiни
вй 25.03.2015 Nэ 167)

довIдкА
про результати перевiркй, передбаченоi
Законом Украни <Про очищенЕя влади)

ВiдповiдНо до пyIIKTiB 1 i 2 частинИ п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраiЪи <Про отмщеннrI влади)

та Порядку проведеЕня перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосувulння заборон,

передбачених частИн€ll\,lИ третьоЮ i четвертОю статгi 1 ЗаконУ УкраТни кПро оtIищення влади)),

затвордженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украни вiд 16 жовтнЯ 20|4 р. J\b 56З,

.
(наймеrryванlrя оргаЕу державноi ыrадл / оргаrту мiсцевого саruовря,ryванlrя)

проведеЕо перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених

часТинаI\,lи третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни кПро очищення влади), щодо

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

t

+

Micue рессrрачii

головного спецiалiст4 вiддiлу у справах BeTepaHiB вiйни. осiб з iнвалiднiстю. з питань ОПiКИ Та

Пiк:ц}.ваrrня .чправлiння працi та соцiа_тrьного захисту населення Святошинськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

_ мiсце роботи, посада на час засюсування положенЕя Закону Украiни <Про очищення вЛаДИD

.щля проведення перевiрки подавалися копii заяви особи про проведення перевiрки,

передбаче"оi З*о"Ом УкраiЪИ кПрО очищеннЯ влади), декларацii про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового харЕжтеру за 2018 pik, паспорта громадянина Украни, реестрацiйного
номеру облiковоi картки платника податкiв, труловоi книжки.

Щекларацiю особи, уповноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого

сtll\4оврядування за 2018 piK подано до НацiонЕшьного tгентства з питань запобiгання корупцii у
порядку, визначеному частиIIою першою статгi 45 Закону УкраТни кПро запобiгання корупчii>.

запити про надання вiдомостей щодо MaTBieHko Надiт Леонiдiвни надсилЕlлися до
Головного управлiння ДПС у Полтавськiй областi,Щержавноi податковоi с.тryжби Украiни.

За вказаними пошуковими вiдомостяrли в единому держzlвному peecTpi осiб, щодо яких
застосоваIIо положення ЗакоНу УкраiЪИ кПрО оtIищеннЯ влади) MiHicTepcTBa юстицiТ УкраiЪи
iнформацiя стосовно MaTBieHKo Н. Л. вiдсрня.

Головним управлiнням дпс у Поптавськiй областi листом вiд 22.11.201,9

Ns 3065/9/16-31-33_03-08 повiдомлено rrро те, що перевiркою встЕшовлено, що MaTBieHKo Н. Л. у
,Щекларацii вказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), набутого
(набутих) MaTBieHKo Н. Л. за час перебування на посадЕж, визначених у пунктах 1 - 10 частини

uершоi статгi 2 ЗаконУ УкраiнИ <ПрО очищення влади}, якi вiдповiдають наявнiй податковiй
iнформацii про мйно (майновi права) MaTBieHKo Н. Л.

Перевiркою також встановлено, що BapTicTb мйна (майнових прав), вкЕlзЕtного (вказаних)

MaTBieHKo Н.Л. у ,ЩекларацiТ, набугого (набутих) MaTBieHKo Н. Л. за час перебув.IнЕя Еа

посадах, визначених у пуIIктЕIх l _ 10 частини пер.lJцgLкаттi 2 Закону УкраiЪи кПро очищоншI

влади}, вiдповiдае ЕаявнiЙ податковiЙ iнфо оди, отриманi MIaTBieHKo Н. Л. iз
законних джерел.

Началrьник вiддiлу
управлiння персон€шом АллахоРСВА
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