
Додаток 5

до Порядку (в редакцii постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 25.03 .201 5 J\Ъ l 67)

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

Вiдповiдно до пyHKTiB 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни О'Про очищення
влади" та Порядку проведеншI перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про
очищенЕя влади", затвердженого постаIIовою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтня
2014 р. ]Ю 563,

управлiнням працi та соцiального захисту населення Святошинськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

(найменування органу державноi влади / органу мiсцевого самоврядування)

tIроведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинt}ми третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади", щодо

рчденка олександра Миколайовича.
(прiзвище, iмя та по батьковi особи, дата та мiсце народкення,

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

ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв, мiсце проживання,

головний спецiа_пiст вiддiлу кадрiв упрачдiння працi та соцiального захисту насеrrення
Святошинськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
мiсце роботи, посада на час застосуванIя положення Закону Украiни "Про очищення влади")

.Щля проведення перевiрки подавалися копiТ заrIви особи про проведення перевiрки,
передбаченоI Законом УкраiЪи "Про очищення влади", rrаспорта громадянина Украiни,
декларацii про майно, доходи, tsитрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2015 piK,

документа, що пiдтверджуе реестрацiю у ,Щержавному peecTpi фiзичних осiб - платникiв
податкiв, трудовоi книжки.

Запити trро надання вiдомостей щодо Руденка Олександра Миколайовича надсипаIися
до Державноi податковоi iнсгlекцii у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Itиевi.

За результатами розгJuIду запиту ДПI у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Киевi
повiдомил&, що Руденком О.М. у декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'яза,,ня
фiнансового характеру за 2015 piK вказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна
(майнових прав), якi вiдповiдаrrоть наявнiй податковiй iнформацiТ про майно (майвовi права),
а також rцо BapTicTb лсайна (майнових прав), вказаного в декларацii вiдповiдае наявнil"л
полатковiй iнфорлrацii про доходи, отриманi Руденком О.М. iз законних джерел.

В Сдиному державному peecTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закоrrу
Украirrи кПро очищення влади) iнформацiя стосовно Руленка О,М. вiдсутня.

За результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до Руленка О.М. не

Украiни "Про очитцення

Начальник вiддiлу кадр,
)вlддlл \

В. Кlхаренко

застосовуються заборони, частиIIами третьою i четвертою cTaTTi l Закону


