Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,
Управління освіти П одільської районної в місті Києві держ авної адміністрації
(найменування органу держ авної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо
_________________________ Кузьменко

Валентини М иколаївни__________________________

(прізвище, ім ’я та по батькові особи,

__________________________________________

року народження__________________________ 1

дата та місце народження,

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце проживання,

У правління освіти П одільської районної в місті Києві держ авної__________________ _
_______________________________________адміністрації____________________________________
місце роботи,

начальник відділу з виховної роботи, охорони праці
(посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки,
передбаченої Законом України “Про очищення влади, паспорта громадянина України,
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік,
документа, що підтверджує реєстрацію у Держ авному реєстрі фізичних осіб - платників,
трудової книжки.
Запити про надання відомостей щодо

Кузьменко В.М.
(прізвище та ініціали особи)
надсилалися до Головного управління ю стиції М іністерства Ю стиції в м. Києві. Головного
управління ДФС в м. Києві, М іністерства внутріш ніх справ України, Держ авної судової
адміністрації. Служби безпеки України.
(н а й м е н у в а н н я о р г а н ів п ер ев ір к и )

Головне управління ю стиції у М іністерства ю стиції України в м. Києві в термін
визначений Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади» затвердженою постановою Кабінету М іністрів України від 16.10.2014
№ 563, відповідь не надало.
За результатами проведеної перевірки Держ авна податкова інспекція за місцем
реєстрації (ДПІ у П одільському районі Головного управління ДФ С у м. Києві) встановила,
що вартість майна (майнових прав, вказаного (вказаних) Кузьменко Валентиною
М иколаївною у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового

характеру за 2014 рік, набутого (набутих) Кузьменко В.М. за час перебування на посадах,
визначених у пунктах 1-10 частини перш ої статті 2 Закону У країни «Про очищення влади»,
відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані Кузьменко В.М.. із
законних джерел. Розбіжностей не виявлено.
Враховуючи зміни до Порядку проведення перевірки достовірностей щодо
застосування заборон, передбачених частинами 3 та 4 статті 1 Закону України « Про
очищення влади», внесені П остановою КМУ від 25 березня 2015 року № 167, відповідно до
записів у трудовій книжці і матеріалів особової справи, встановлено що Кузьменко В.М.
не займала посади в органах прокуратури, органах внутріш ніх справ, в органах судової
системи в період, що підлягає перевірці.
Крім того, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких
застосовано положення Закону України «Про очищ ення влади», отриманого з офіційного
веб - сайту М іністерства ю стиції України, за вказаними параметрами пошуку інформації
щодо Кузьменко В.М. відсутня.
За результатами розгляду запиту за інформаційно - пош уковими реквізитами
«прізвище, ім ’я, по-батькові, дата та місце народження» судові ріш ення за критеріями,
встановленими частинами третьою , п ’ятою - сьомою статті 3 Закону України «Про
очищення влади» стосовно Кузьменко В.М.. в Єдиному держ авному реєстрі судових
рішень відсутні.
Служба безпеки України повідомила, що в результаті перевірки наявних матеріалів
відсутні будь які відомості щодо зазначеної особи.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Кузьменко Валентини
М иколаївни не застосовую ться заборони, передбачені частиною третьою/четвертою
статті 1 Закону У країни «Про очищ ення влади».

Начальник управління освіти
Подільської у місті Києві державні
адміністрації

М ..Васіна

