
,Щодаток 5

до Порядку (в редакцiТ постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 25.0З.2015 М 167)

довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоi
Законом Украiни "Про очищенЕя влади"

ВiдпОвiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади"
Та ПОряДку irроведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
ПеРедбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади",
ЗаТВеРДЖеноГо lrостановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 2014 р. J\Ъ 563,

управлiнням працi та соцiального захист}. населення

святошинськот районноI в MicTi Киевi державпоi адмiнiстрацii
(найменувантlя органу державноi влади / органу мiсцевого самоврядуванвя)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
ЧаСТИНаМи ТреТЬою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади", щодо

Iгнатiк олени Станiславiвни"

серiя та номер паспорту.громадянина УкраТни, ким i коли виданий,

он
}llсце роооти, посада на час застосування полохiенIlя Закону YKpaTHlj "ГIро очишенttя в.,rали")

,щля проведення перевiрки подавалися копii заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ ЗаконоМ УкраiнИ "ПрО очищеннЯ влади", паспорта громадянина Украiни,
декларацiТ про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK,
документа, що пiдтверджуе реестрацiю у ,щержавному peecTpi фiзичних осiб - платникiв
податкiв, трудовоТ книжки.- Запит про надання вiдомостей щодо Iгнатiк О.С. надсилчlвся до .ЩержавноТ податковоi
iнспекцii у Щарницькому районi ГУ ДФС у м. Киевi.

За результатами розгляду запиту ДПI у Щарницткому районi гУ ДФС у м. Киевi
повiдомил8, Що Iгнатiк о.С. у декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового
характеру за20|4 piK вказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), якi
вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii про майно (майновi права), а також що BapTicTb
майна (майнових прав), вказаного в декларацii вiдповiдае наявнiй податковiй iнформацii прсl
доходи, отриманi Iгнатiк О.С., iз законних джерел.

В €диному державНому peccTpi осiб,'щодо яких застосовано lrоложення Закону УкраТни
кПро очищення влади> iнформацiя стосовно Iгнатiк О.С. вiдсутня.

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, Що до Iгнатiк о.С. не застосовуються
заборони, передбаченi частина:rли тр9"fь.'*о]9 i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення
л _л -..r, _..j_ " ,"-] ]'_: ,влади".

Начальник вiддiлу кацрiв

,_ !'lr+

реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв, мiсце проживання,

нтlи та

В. Ку<аренко


