
,)

.Щодаток 5

ло Порялку (в редакцii постанови
Кабiнсгу MiHicTpiB Украihи
вiд 25 березня 2015 р. Nэ 167)

7 довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоi

Законом Украihи "Про очиЙення влади''

Вiдповiдно до гryнктiв l i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни ,,ПРо
очищеншI влади " та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою
cTaTTi l Закону Украiни "Про очищення влади", затвердженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 1б жовтня 2О|4 року Ng563, з урахуванням змiн
ДО ПОРЯДКУ ПРоВедення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуваннrI
ЗабОРОН, передбачених частинами третьою i четвертою статгi l Закону Украiни
"ПРО ОЧищення влади", внесених постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
25 березня 20|5 року J',lb167 Печерською районною в Micmi KueBi dержавною
аdмiнiсmрацiею проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо
ЗаСТОСУВаНня заборон, передбачених частинами третьою i четвертою стаrгi 1

Закону УкраiЪи "Про очищення влади", щодо
ного в

09.07.1990 р.н., м. lрпiнь, Киiвськоi областi
дата та мlсце народкен}ul,

СМ 893324, впданий Iрпiнським МВ ГУI\4ВС УкраТни КиIЁськiй областi,
29 листопада 2006

серiя та номер паспорта Фомадянина Украiни, ким колн виданий,

мiсце проживанru,

Печерська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя,
Micue роботи,

адмi,
I в Td' житловоi площi
посада на час застос}ъан}и положень Закону УкраТни'Про очишення

.Щля проведення перевiрки, подавзLIIися копii заяви Пiддубного С.В. про
перевiрки, передбаченоi Законом Украiни "Про очищеннJI влади",

декJIарацii про майно, доходи та витрати i зобоБ'язання фiнансового
за 2014 piK, труловоi книжки, картки фiзичноi особи - платника

Вiдповiдно до записiв у трудовiй книжцi та матерiалiв особовоi справи
iддубний С.В. у перiод, що пiдлягас перевiрчi, на посадах в органа,х

внутрiшнiх справ, iнших правоохоронних органах, органах прокуратури та На

суддi не працював.
Запит про надання вiдомостей щодо Пiддубного С.В. надсилався до

IрпiнськоТ ОДII ГУ ДФС у Киiвськiй областi.
За результатами розгляду запиту Iрпiнська ОДII ГУ ДФС у КиТвськiй

областi повiдомила, що Пiллубним С.В. у декларачii про майно, доходи та
витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 20l4 piK вк€вано достовiрнi
вiдомостi щодо H€uIBHocTi майна (майнових прав), набутого (набУтих)
Пiллубним С.В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-i0
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частини першоi cTaTTi 2 Закону Украiни "Про очищення влади", якi
вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацiT про майно (майновi права)
Пiддубного С.В. i BapTicTb майна (майнових прав) вк€ваного (вказаних) у
декJIарацii про майно, доходи та витрати i зобов'язання фiнансового характеру
за 2014 piK, набутого (набутих) Пiддубним С.В. за час перебування на посадах,
визначених у tryнктах 1-10 частини першоi cTaTTi 2 Закону Украiни "Про
очищення влади", вiдповiдас наявнiй податковiй iнформziuii про доходи,
отриманi ПiддубнимС.В. iз законних джерел.

Вiдповiдно до п. 14 постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня
2015 року Nэ167, за вк€ваними параметрами пошуку в единому державному
peecTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону Украiни "Про очищеннrI
влади" iнформацiя щодо Пiддубного С.В. вiдсутня.

За результатами проведеноi перевiрки щодо пiддчбного Сергiя
Вадимовича не застосовуються заборони. передбаченi частинами третьою i
четвертою статгi 1 Закоцч Украiни "Про очищення влади".

Засryпник керiвника апарату -
начаJIьник вiддiлу з питань
кадровоi роботи та державноi служби Й{.аr;аа-
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