
flодаток 5

ло Порядку (в редакцiТ цостанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 25.0З.2015 М 167)

довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоI
Законом Украiни О'Про очищення владиО'

Вiдrrовiдно до пlъктiв | i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади" та
Порядку проводення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
Частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи ООПро очищення влади", затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтня 2014 р. J\Ъ 563,

уrrравлiнням драцi та с9цiального захисту населення
Свдтошинськоi районFоi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

(найменування органу державноТ влади / органу мiсцевого самоврядування)

ПроВеДено перевiрку достовiрностi вiдомостеЙ щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади", щодQ

Колюка ольги Iванiвни. _ _ ___ __ __ _ 
"

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

ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв, мiсце про)l(иван}ul,

серlя та номер паспорту громадянина Украiни, ким i коли виданий,

головн житлових
СвятошинськоТ районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
мiсце роботи, посада на час застосування положення Закону Украiъи "про очищення влади")

ДЛя ПроВедення перевiрки подаваJIися копii заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi ЗаконОм УкраiнИ "Про очиЩення влади", гrаспорта громадянина УкраiЪи, декларацii
про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 201,4 piK, документа, що
ПiДТВеРджУе реестрачiю у .Щержавному peecTpi фiзичних осiб - платникiв податкiв, трудовоi
книжки.

Запити про надання вiдомостей щодо Колюка 0.I. надсилалися до Державноi податковоТ
iНСпекцii у Святошинському районi ГУ ДФС у м. Киевi, Служби безпеки УкраiЪи.
. За результатами провеДеноi перевiрки, З урахуванням пояснення Колюка 0.I. встаЕовлено, Що
У ДеКЛаРацii про маЙно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK
Колюка 0.I. вказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), набутого
(НабУтих) За час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першоi cTaTTi 2
Закону УкраiЪи кПро очищення влади), якi вiдповiдають наявнiй податковiй iнформачii про майно
(майновi права).

За резУльтатами rrроведеноТ перевiрки, урахуванням пояснення встановлено, що BapTicTb
майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання
фiНаНСОвОГо характеру за 2014 piK, набутого (набуrих) Колюка 0.I. за час перебування на посадах,
визначенИх у п}ъкТах 1 - 10 частиНи першоi cTaTTi 2 ЗаконУ УкраiЪи кПро очищення влади)),
вiдповiдас наявнiй податковiй iнформацii про доходи, отриманi Колюка o,I., iз законних джерел.

Служба безпеки УкраiЪи повiдомил?, що в результатi перевiрки наявних MaTepia-пiB вiдсутнi
будь-якi вiдомостi щодо Колюка 0.I.

В Сдиному державному peecTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону УкраiЪи кПро
очищення влади) iнформацiя стосовно Колюка

За результатами проведеноi
заборони, передбаченi частинами
влади'О.

перевi до Колюка 0.I. не застосовуються
1 Закону УкраiЪи "Про очищення

gЪ\иJй

WНачальник вiддiлу кадрiв

третьо

В. Кухаревко


