Щодаток 5

до Порядку (в редакцii
постанови Кабiнету MiHicTpiB

УкраiЪи

вiд 25.03.2015 J\b 167)

довIдкА

про результати перевiрки, передбаченоi
Законом Украiни <Про очищеЕня влади)

Вiдповiдно до пуfiктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраЪи кПро оtmщення
Влади) та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосувttння
заборон, передбачених частин.lпdи третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраЪи <Про
очищення влади>, затвердженого постzlновою Кабiнеry MiHicTpiB УкраrЪи вiд 16 жовтня
2014 р.М 563,

,

управлlнням працl та соцltlльного зulхисту населення
Святошинськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ
(наймещвання органу державноi мали

/

органу мiсцевого самовряryванrя)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосувtlЕня заборон,
передбачених частинtlпли третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи кПро отIищення
влади>, щодо

серiя та номер паспорту громадянина УItpаi'ни, ким 1коли вlцаний,

ре€страцiйний

номер облЙовоi *upr*" .шаrrrrпа податкiв, мiсце проживання,

головний спецiалiст вiддi.тry соцiа;rьного захисцч }"rасникiв дто"
внутрiшньо перемiщених осiб та постраждалих вiд наслiдкiв aBapii на ЧАЕС
мiсце роботи, посада на час застосування положенIil Закону Украihи <Про очпщення владиD

,Щля проведення перевiрки подttвilлися копii заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом Украни кПро очищенЕя влади)), декларацii Trpo майно, доход,I,
Витрати i зобов'язаrrня фiнансового характеру за 2018 piK, паспорта громадянина Украiни,
копiя картки платника податкiв, трудовоi книжки.
.Щекларацiю особи, yпoBHoBtDKeHoT на виконаЕня функцiй держави або мiсцевого
с{lпdоврядувztнЕя за 2018 piK подано до Нацiонzlльного tгентства з питtlнь запобiганrrя
корупцii у порядку, визначеному частиною першою cTaTTi 45 Закону УкраiЪи кПро

заrrобiгання корупцii>.
Запити про над.rння вiдомостей щодо Чеховськоi Наталii ЮрiiЪни надсилалися до
Головного управлiння ДПС у MicTi Киевi державноi податковоi служби Украни.
За вказаrrими пошуковими вiдомостями в единому держttвному peecTpi осiб, щодо ясих

застосовано положення Закону УкраiЪи <Про очищення влади> MiHicTepcTBa юстицii
Украihи iнформацiя стосовно Чеховськоi О. Л. вiдсугня.
Головне управлiння ДПС у MicTi Киевi державноi податковоi сlryжби УкраЪи листом вiд
24.10.20|9 Ns 909U26-15-З3-19-16 повiдомлено про те, що перевiркою встz}новлено, що
Чеховською Н. Ю. у.Щекларацii вказано достовiрнi вiдомостi щодо на.явностi майна (майнових
праВ), набугого (набугих) Чеховською Н. Ю. за час перебування на посадах, визначених у
пУнктtж 1 - 10 частини першоi cTaTTi 2 Закону УкраiЪи <Про оtмщення влади>>, якi
вiдповiдаrоть наявнiй податковiй iнформацii про майно (майновi права) Чеховськоi Н. Ю.
Перевiркою тzжож встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав), вкЕlзilного
(вказаних) Чеховськоi Н. Ю. у Щеклараuii, набутого (набутих) Чеховською Н. Ю. за час
перебування на посадах, визначених у пунктЕlх 1 - 10 частини першоi cTaTTi 2 Закону
Украни кПро отIищення влади), вiдповiдае наявнiй податковiй iнформацii про доходи,
отриманi Чеховською Н. Ю. iз законних джерел.
За результатами проведеноi пере
о1 Н. IO. встановлено достовiрнiсть
Ы.
вiдомостей, визначених пунктом 2 ч
5 Закону, вк€ваних Чеховською Н.
IO. у декларацiТ.

В. о. начапьника вiддiлгу
управлiння шерсонапом
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Вiкторiя KY)L\PEHKO

