Щодаток 5

до Порядку (в редакцii постанови

Кабiнегу MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 20l5 р. ]Ф l67)

довIдкА

про результати перевiрки, передбаченоi
Законом Украiни "Про очищення владиlt
Вiдповiдно до пунктiв 1 l 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украiни ,,Про
очищення влади " та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою
cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади", затвердженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 2014 року Jф563, з урахуванням змiн
до Порялку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуваннlI
заборон, передбачених частиЕами третьою i четвертою статгi 1 Закону Украiни
"Про очищення влади", внесених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
25 березня 20l5 року Nч|67 Печерською районною в Micmi KueBi dерлrcавною

аdмiнiсmрацiеtо проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою
Закону Украiни "Про очищення влади", щодо
Халипи Юлii Вiкторiвни

i

четвертою cTaTTi

1

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи,
дата m мlсце нароФкепня.

серiя m номер паспорm Фомадrнина Украiни, ким i коли виданий,

реесФацiйний Hoitep облiковоi каrгки платника податкiв,
мlсце лрOживаltltя

Печерська районна в MicTi Киевi д ержавна адмlнlстрацlя
мiсце роботи

головний спецiалiст архiвного вiддiлу

посада на час застосуваяня положень Закону Украiни "Про очищенIя владиП

.Щля проведення перевiрки подавaulися

копii заяви Халипи Ю.В. про

проведення перевiрки, передбаченоi Законом Украiни "Про очищення влади",
cTopiHoK паспорта громадянина Украiни, картки платника податкiв, декларацii
про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2016 piK.
Вiдповiдно до MaTepia:liB особовоТ справи Халипи Ю.В. у перiод, що
пiдлягас перевiрчi,
посадах
органах внутрiшнlх справ, lнших
правоохоронних органах, органах прокуратури та на посадi суддi не

на

в

працювала.

Заlrит про надання вiдомостей щодо Халипи Ю.В. надсилався до

Головного управлiння ДФС у м. Киевi.

За результатами розгляду запиту Головне управлiння ДФС

у

м.

(вхiд. вiд 18 жовтня 2017 року Л9105-4761/1) повiдомило що Халипою Ю.В. у
декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за
201б piK вк.вано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав),
набутого (набутих) Халипою Ю.В. за час перебування на посадах, визначених у
пунктах 1-10 частини першоi cTaTTi 2 Закону Украiни "Про очицення влади",
якi вiдповiдаlоть наявнiй податковiй iнформацii про майно (майновi права)

Халипи ю.в. i BapTicTb майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Халипою
Ю.В. у декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового
характерУ за 20lб piK, набутого (набутих) Халипою Ю.В. за час перебуванЕя на
посадах, визначениХ у пунктаХ 1-10 частинИ першоi cTaTTi 2 Закону УкраiЪи
"про очищення влади", вiдповiдае наявнiй подаiковiй iнформацii .rро доrод",
отриманi Хмипою Ю.В. iз законних джерел.
Вiдповiдно до п. 14 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня
2015 року Ns167, за вказаними параметрами по-упу в еiиному
державному
peecTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону УкраiЪи
''Про Ьчищення
влади" iнформацiя щодо Халипи Ю.В. вiдсутня.
за результатами проведеноi перевiрки щодо Халипи Юлii Вiкторiвни не
застосовуються заборони, передбаченi частинами третьою i четвертою cTaTTi
1
Закону УкраiЪи "Про очищення влади''.
Заступник керiвника апарату начальник вiддiлу управлiння персонаJIом
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