Додаток 5
до Порядку (в редакцii постанови

Кабiнету IVIiHicTpiB Украiни
вiд 25"0З.20l5 Nэ 167)

довIдкА

про результати перевiрки, передбаченоi
Законом УкраiЪи (Про очищення влади)

ВiдповiдНо до пункТiв 1 i 2 частинИ поятоi cTaTTi 5 ЗаконУ УкраiЪи кПро оtIищеЕня влади)
та ПорядкУ проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинаN4и третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи (Про очищення влади)),
ЗаТВеРДЖеНОГО ПОСТаноВою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 2014
р. М 563,
працi
та
соцiального
захисту населення СвятошинськоТ районноТ в MicTi
управлiнням
Киевi державноi адмiнiстрацii

'

(наЙменУвання органу державноi влади / органу мiсцевого самоврядвання)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
ЧаСТИНаI4И ТРеТьОю i четвертою статгi 1 Закону Украiни кПро очищення влади), щодо

АК оксан

(прiзвище, iм'я, по батьковi особи дата та мiсце народкення,
серiя та номер паспорту громадянин4 Украiни, ким i коли виданий,
ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв, мiсце проживання,

влiння пDацi
НаСелення СвятошинськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
мiсце роботи, посада на час 3астосуваннЯ положеннЯ Закону Украlни <Про очищенrrя влади>)

ffля проведеЕня перевiрки подЕlвi}лися копiт змви особи про проведення перевiрки,

шередбаченоi Законом

Украiъи кпро очищення

вJIади)), декларацii про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за 2018 piK, паспорта громадянина УкраiЪи,
реестрацiй"о.о
номеру облiковоi картки платника податкiв, трудовоТ книжки.
,Щекларацiю особи, уtlовноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого
са]\[оврядУваннЯ за 2018 piK подано до Нацiонального агентства з питiIнь загtобiгання корутIцii
у
порядку, визначеному частиною першою cTaTTi 45 Закону УкраiЪи кПро запобiгання корупцiТ>.
ЗапитИ прО наданнЯ вiдомостей щодО ФартаК оксанИ ГригорiвнИ надсилалися до
головного управлiння державноi фiскальноi служби у Херсонськiй областi, Автономнiй
Республiцi Крим та м. Севастополi.
За вказанИми пошуковими вiдомостями в Сдиному державному peecTpi осiб, щодо яких
застосоваНо IIоложення Закону УкраiЪи кПро очищення влади) MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи
iнформацiя стосовно Фартак О.Г. вiдсутня.
головним управлiнням державноi фiскальноi служби у Херсонськiй областi, Автономнiй
Республiцi Крим та м. Севастополi листом вtд26.05.2019 Ns 725519121-22-1з-0З з
урtжуванням
письмових пояснень та пiдтвердних документiв, встановлено що BapTicTb майна (майнових
прав), вк€ваного (вказаних) Фартак оксаною Григорiвною у !екларацii, набутого (набутих)
ФартаК оксаноЮ Григорiвною за час перебуванIш на посадiж, визначених
у пунктах 1 - 10
частинИ першоТ cTaTTi 2 Закону УкраiЪи пПро очищення влади)), вiдповiдае наявнiй податковiй
iнформацii про доходи, отриманi Фартак оксаною Григорiвною iз законних джерел.
Перевiркою, з урахуванням письмових rrояснень та пiдтвердних докуI,IеНТа, встановлено
достовiрнiсть вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятоi cTaTTi Закону, вказаних Фартак
Оксаною Григорiвною у .ЩекларацiТ.
за результатаI\4и проведеноi перевiрки встановлено, що до Фартак о.г. не застосовуються
заборони, передбаченi частинами третьоюj
cTaTTi 1 Закону УкраiЪи кПро очищення
влади).

Начальник вiддiлу
управлiння персоналом

Алла

ХоРСВА

