
Додаток 5

до Порялlсу
(в релакчii постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 25 березня 2015 р. Nч 167)

довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоТ
Законом УкраiЪи "Про очищення влаци"

Вiдповiдно до гryнктiв l i 2 частини п'ятоТ статгi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади" та
Порядку проведен}uI перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищенн5. влади",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтшI 20|4 р. Nч 563,

адмiнiстрацii
(найменування органу державноi влаци / органу мiсцевого ааI\4овряд/ваннJI, в якому займае посаду

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуван}ш заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою статri 1 Закону УкраiЪи "Про очищеннJI влади", щодо

Хоревоi Алли Олександрiвни
(прiзвище, iм'я тlпо батьковi особи,

дата та мiсце народжеtrня,

реестрачiйний uомер облiковоi картки платникфподаткiв,

мlсце проживання,

l та спо святошинськоi HHol в

мiсче роботи,

головний спецiалiст сектору з кадрових питань
(посала Еа час застосуванIutr положень Закону Украiни "Про очищення влади")

Щля проведення перевiрки подавалися KorriT заrIви особи про проведення поревiрки,
передбаченоi Законом Украiни О'Про очищення влади, пасrrорта громадянина УкраiЪи,
ДеКларацiТ про маЙно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK,
ДОКУмента, що пiдтверджуе реестрацiю у.Щержавному peecтpi фiзичних осiб - платникiв,
трудовоi книжки.

Запити про надання вiдомостей щодо ]ФрgЕqiд.о 

-
(прiзвище та iнiцiали особи)

Еадсилаiися до Головного улравлiння юстицii у КиТвськiй областi. Головного чправлiння
иiвськiй областi. MiHicTeooTBa внчтDiшнiх спDав Укпаiни. Деожавноi счловоi

адмiнiстрацii. Генеральноi прок!zратурJд_УкраjЪи. Сл}zжби безпеки Украiни.
(найлиенування орrанiв перевiрки)

Головне управлiння юстицii' у КиiЪськiй областi в TepMiH визначений Порядком
проведення перевiрки доетовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою та четRертою: cTaTTi l Закону Украiни кпро очищення влади)
затвердженою постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l6.10.2014 ]фý63, вiдповiдь не
надало. ?*, 

1

адмlнrстрацll



За результатаN{и проведеноi перевiрки .Щержавна податкова iнспекцiя за мiсцем

реестрачii (ДПI у Киево-Святошинському районi Головного управлiння.ЩФС у КиiЪськiй
областi) встановил&, що BapTicTb майна (майновlтх гIрав, вказаного (вказаних) Хоревою
Аллою Олександрiвною у декларацii гtро майно, доходи, витрати i зобоu'язанЕя

фiнансового характеру за 2014 piK, набугого (набутих) Хоревою А.О. за час перебування
на посадах, визЕачених у пунктах t-10 частини гlершоТ статгi 2 Закону УкраiЪи кПро
очищенЕя влади), вiдповiдае наявнiй податковiй iнформаuii про доходи, отриманi
Хорсвою. А.О. iз законних джерел. Розбiжностей не виявлено.

Враховуючи змiни до Порялку проведення перевiрки достовiрностей щодо
застосуваЕня заборон, передбачених частинами 3 та 4 cTaTTi 1 Закопу УкраiЪи к Про
очищецня влади)>, BHeceHi Постановою КМУ вiд 25 березня 2015 року Ns167, вiдповiдно
до записiв у труловiй книжцi i матерiалiв оообовоi справи, встановлено що Хорева А.О. не
займала посади в органах прокуратури, органах внутрiшнiх справ, в органах судовоi
системи в перiод, що пiдлягае перевiрчi.

KpiM того, згiдно з витягом з единого державного ресстру осiб, щодо яких
застосовано положення Закону Украiни <Про очищення влади)), отриманого з офiцiйного
веб - сайту MiHicTepcTBa юстицii Украiни, за вказаними параI\dетраМи пошу<у iнформацiТ
щодо Хоревоi А.о. вiдсутня,

MiHicTepcTBo внутрiшнiх справ Украiни в TepMiH вiдповiдно до Порялку проведеннrI
перевiрки достовiрностей вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою та четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи кПро оIмщеннJ{ влади)
затвердженою tIостановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1б.10.2014 J$563, вiдповiдь не
надало.

Генеральна прок}ратура Украiни в TepMiH вiдповiдно до Порялку проведення
перевiрки лостовiрностей вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинаN,Iи третъою та четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни <Про очищеншI владиD
затвердя(еною постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16.10.2014 Ns563, вiдповiдь не
надала.

За результатами розгляду запиту за iнформачiйнЪ - rrошуковими реквiзита:rли
кпрiзвище, iм'я, по-батьковi, дата та мiсце народження> судовi рiшення за критерiями,
встановленими частинами третьою, п'ятою - сьомою cTaTTi 3 Закону УкраiЪи кПро
очищення влади)) стосовно Хоревоi А, О. в €диному держiшному peccTpi судових рiшень
вiлсутнi.

Служба безпеки УкраiЪи повiдомило, що в результатi перевiрки нмвнгх матерiа-пiв
вiдсутнi буль якi вiдомостi щодо зазначеноi особи.

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до XopeBoi .Алли
олександрiвни не застосовyються заборони. передбаченi частиною третьою/четвертою
cTaTTi 1 Закону УкраiЪи кПро очиЩення влади).

(наiменування посади керiвника
О.В. Макаровець
(iнiчiали та прiзвище)

структурного пiлрозлiлу органу державно
влалl-t/органу мiсцевого самоврядування)
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