
Додаток 5

до Порядку (в редакцiТ постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни
вiд 25.03 .20 l 5 Na 1 67)

довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоi
Законом УкраiЪи "Про очищення влади"

Вiдповiдно до пунктiв l i2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади"
та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частин{Iми третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни'ОПро очищення влади",
затвердженого постаIIовою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтня 2014 р. J\Ъ 563,

управлiнням працi та соцiального захисту населення

Святошинськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
(найменуваяня органу держ.lвноi влади / органу мiсцевого самоврядування)

проводоно перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищеннrI влади", щодо

Ватаманюк Зореслави Володимирiвни.

(прiзвище, iм'я, по батьковi особи дата та мiсце народження,

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

реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв, Mictte проживання,

головниЙ державниЙ 9оцiальниЙ iнспектор вiддiлч соцiальних iнспекторiв
упразлiнн{ працi та соцiального захисту населення Святошинськоi районноТ в MicTi Киевi

мiсце роботи, .ro.*u 
"u "u. 

*ffiаiни "Про очищення влади")

,Щля проведення перевiрки flодавi}лися копiI заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом Украiни "Про оtмщення влади", паспорта громадянина Украi:ли,
декларацii про маЙно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK,
док}мента, що пiдтверджуе реестрацiю у .Щержавному peecTpi фiзичних осiб * платникiв
Iтодаткiв, трудовоi книжки.

Запит про надання вiдомостей щодо Ватаманюк Зореслави Володимирiвни надсилався до
,Щержавноi податковоi iнспекцiТ у Кисво-Святошинському районi Головного управлiння ЩФС у
киiъськiй областi.

За результатами розгJIяду запиту Щержавна податкова iнспекцiя у Киево-Святошинському
pйoHi ГУ ДФС у КиiЪськiй областi гIовiдомил?, що Ватаманюк З.В. у декларацii про майно,
доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK вказано достовiрнi вiдомостi
щодо HEuIBHocTi маЙна (маЙнових прав), якi вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii про
майно (майновi права), а також що BapTicTb майна (майнових прав), вказаного в декларацiТ
вiдповiдае наявнiй податковiй iнформацii tтро доходи, оц)иманi Ватаманюк З.В. iз законiiих
джерел.

В Сдиному державному peecTpi осiб, щодо яких застосовано rrоJIоження Закону УкраiЪи
<Про очищеIIня влади> iнформачiя стосовно Ватаманюк З.В. вiдсутня.

, :. - ,'-, - -._.За результатами rrроведен новлено, що до Ватаманюк З.В. не
застосов},ються заборони,
ООПро очищення влади".

Начальник вiддiлу riЙрi"

i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи

В. Кухаренко


