Додаток 5
до Порядку (в редакцii постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 25.03.2015 Nэ l67)

довIдкА

про результати перевiрки, передбаченот
Законом Украiни кПро очищеннrI влади)

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраiЪи кПро очищення влади)

та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування

заборон,

передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни (Про очищення влади),
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 2014 р. М 563,

.

управлiнням працi та соцiального захисту населення Святошинськоi районноТ в MicTi
кисвi державноi адмiнiстрацiт
(найменуванrrя оргаIry державноi влади

/

органу мiсцевого самоврядування)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостеЙ щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <Про очищоЕня влади), щодо

ЛIНЬКоВоi Тетяни

Сергiiвни.

.

(прiзвищо, iм'я, по батьковi особи дата та мiсце народкенrrя,
серiя та номер паспорту громадянина Украiни, ким i коли виданий,
ресстрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв, Micue прожив:lння,

головного спецiалiста вiддiлу фiнансового забезuечення та звiтностi )rправлiння працi та
ьного зах
населеЕня С
мiсце роботи, посада на час застосуваннrl положення Закону Украiни <Про очищення влади>)

,Щля проведеЕня rrеревiрки подавалися Koгrii заlIви особи rrро tIроведення перевiрки,
rrередбачоноi Законом УкраiЪи кПро очищення влади)), декларацii про майно, доходи, витрати i
зобовОязання фiнансового характеру за 2018 piK, паспорта громадянина УкраiЪи, реестрацiйного
номеру облiковоi картки платника податкiв, трудовоТ книжки.
,Щекларацiю особи, уповноваженоТ на виконання функцiй держави або мiсцевого
саN{оврядування за 2018 piK подано до НацiонаJIьного агентства з питань запобiгання корупцii у
порядку, визначеному частиною першою статгi 45 Закону Украiни кПро запобiгання корупцii>.
Запити про надання вiдомостей щодо Лiньковоi Тетяни СергiiЪни надсилrtлися до
Головного управлiння державноТ фiскальноi служби у м. Кисвi.
За вказаними пошуковими вiдомостями в единому державному peecTpi осiб, щодо яких
ЗасТосовано шоложення Закону Украiни <Про очищення владиD MiHicTepcTBa юстицiТ УкраiЪи
iнформацiя стосовно ЛiньковоТ Т" С. вiдсутня.
Головним управлiнням державноi фiскальноi спужби у м. Киевi листом вiд 31.05.2019
Ns769З126-15-13-07-16 повiдомлено про те, що перевiркою встановлено, що Лiньковою Т. С. у
,ЩекларацiТ вказано достовiрнi вiдомостi щодо HtuIBHocTi майна (майнових прав), набутого
(набутих) Лiньковою Т. С. за час перебування на посадах, визначених у rrунктах 1 - 10 частини
першоТ cTaTTi 2 Закону УкраiЪи кПро очищення влади>, якi вiдповiдають наявнiй податковiй
iнформацii про майно (майновi права) ЛiньковоТ Т. С.
Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
Лiньковою Т.С. у ,Щекларацii, набутого (набутих) Лiньковою Т. С. за час перебування на
посадах, визначених у пуIIктах 1 - 10 частини першоТ cTaTTi 2 Закону Украiни <Про очищення
влади)), вiдповiдае наявнiй податковiй iнформацii про доходи, отриманi iз законних джерел.

Т. С.

За результатами rrроведеноi перевiрки встановлено, що до Лiньковоi
не
застосов}.ються заборони, передбаченi частинаN{и , третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни
кПро очищенЕя владиD.
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