
Додаток 5

до Порядку (в редакцii постанови
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
25.0З.201-5 Nэ 167)

довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоi
Законом УкраiЪи ООПро очищеннrI влади"

Вiдповiдно до пyHKTiB l i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украiни "Про
очищеннrI влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомЪстей щодо
застос)rвання заборон, передбачених частинами третъою i четвертою cTaTTi 1 Закону
УкраiЪи ООПро очищеннrI влади", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 16 жовтнlI 2014 р. JФ 563, управлiнням працi та соцiального захист),
населення Святошинськоi раЙонноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii проведено
перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуваннrI заборон, передбачених
часТинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни "Про очищеннrI влади",
щодо

^ , 
^Q-t}1 

tst1-laнlItl. ресстрацlllнltП Ho\tep oo"]1KoBoL KapTKIl п.lатнI.1ка поJ,аткlв. \tlсце про]+itlва}{ня.

Н?СеiчгtНЯ т в пriстi Киевi

до Солоryб Т.Т. не
четвертою cTaTTi 1

rtiсuе роботrt. посLlа на час застос\,вання по.lо;+iення Закощ YKpaTHlI "Про очttщення в_lалrt")

.Дп: llроВеДення пер_евiрки подавали;.1 копii заяви особLI про проведення
перевiрки, передбаченоi Законом УкраiЪи "Про очишення влади", паспорта
громадянича Украiни, лекларацiт про майно, доходи, витрати i зобов'язання
фiнансового характеру за 2015 piK, документа, що пiдтверджус реестрацiю у
!ержавном)i peecTpi фiзичних осiб - платникiв податкiв, труловоI книжки.

Запити про надання вiдомостей шодо Сологуб Т.Т. надсилалися до ЩержавноТ
ПОДаТкоВоТ iнспекцiТ у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Кисвi, Служби безпеки
УкраiЪи.

За резулътатами розгляду запиту ДШ у 3вятоrrтllнсъкому районi ГУ ЩФС у
М. Киевi повiдомила, що Сологуб Т.Т. у декларацiТ про майI:о. доходи, витрати i
ЗОбОв'язання фiнансового характеру за 2015 piK вказано достовiрнi вiдомостi шlсдо
НаЯВНОсТi маЙна (маЙнових прав), якi вiдповiдають наявнiй податковiй iнфорллачiТ
ПРО маЙно (маЙновi ппава), а також rцо BapTicTb майна (майнових прав), вказаного в
ДеКларацii вiдrовtлас наявнiй податковiй iнформашii про доходи, отриманi
Солоryб Т,Т., iз законних джерел.

Служба безпеки УкраiЪи повiдомила, що в резулътатi перевiрки наявних
матерiалiв вiдсутнi буль-якi вiдомостi щодо Сологуб Т.Т.

В единому державному peecTpi осiб, щодо яких застосовано положення ?акону
УКРаiЪи <Про очиlцення влади)) iнформацiя стосовно Солоryб Т.Т. вiдсутн;i.

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що
застосовуються заборони, передбачеЩ
Закону УкраТни'ОПро очищеннrI

Начальник вiддiлу
управлiння персонадом

ми третьою i

А. Хорсва


