
Додаток 5

до Порядку (в редакцiТ постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 25.03.2015 J\Ъ l 67)

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

Вiдповiдно до пyнктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраТни "Про очищення влади"
та Порялку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади".
затве,рд}кеного постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд |6 жовтня 2014

нням пDацi та соцiа_lrьного

д,;ржавноi адмiнiстрацii проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей rцодо застосування
заборон. передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення
влади", щодо

КУЛIШЕНКо Галини €вгенiвни"
(прiзвицд9, iм'я, по батьковi особи

:ата та rtiсце народкення,серrя та номер паспорту гроNlашIнllна Украiни. Klrrt i Ko.Tlt влIданrtit-

ресстрашil:tний нопtер облiковоТ картки платника податкjв. rtictte про;кивання.

головний державний соцiа,тьний iнспектор вiдцiлу соцiапьних iнспекторiв

:/правлiння працi та соцiального захист), населення Святошинськоi районноi в MicTi Кисвi
державнот адмiнiстрацii

пtiсuе роботи, посада на час застосування поло)liення Закону УкраТнlr "Про очrrщення вла,tи")

Щля проведення перевiрки подавалися копii заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом УкраiЪи "Про очищення влади", паспорта громадянина УкраТни,
деклараuiТ про майно. доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK,
документа, що пiдтверджуе ресстрацiю у Щержавному peccTpi фiзичних осiб - платникiв
податкiв, трудовоi кни}кки.

Запит про надання вiдомостей щодо Кулiшенко Галини €вгенiвни надсилався до
Щержавноi податковоi iнспекцii у Кисво-Святошинському районi Головного управлiння !ФС у
киiвськiй областi.

За результатами розгляду запиту.Щержавна податкова iнспекцiя у Киево-Святошинському
районi ГУ ДФС у КиТвськiй областi повiдомилз, що Кулiшенко Г.С. у декларацii про майно.
доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK вказано достовiрнi вiдомостi
щL\до наявностi майна (майнових прав), якi вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii про
плайi.tо (плайновi права), а також що BapTicTb майна (майнових прав), вказаного в декларацii
вiдпоьiдас наявнiй податковiй iнформацii про доходи, отриманi Кулiшенко Г.С. iз законних
джерел.

В Слtilому державному peecTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону УкраТни
<Про очиrцення Rлади> iнформацiя стосовно Кулiшенко Г.€. вiдсутня.

За результатi}N4и проведеноi перевiрки встановлено, що до Кулiшенко Г.С. не
и третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiнизастосов}.ються заборони, передбаченi части

"Про очиIцення влади". XT:;:Z

Начальник ьjцдiлу
управлiння персона_поfil А. Хорсва


