Д0В1ДКА
про результата перевгрки, передбаченоГ
Законом Украши «Про очищения влади»
Омелян Вшторн Олександршнн, яка працюе в Служб! у справах дгеей
одЦьсько! раионно! в ч и н Киев! державно? адмшютрацп на гюсад!
головного спещалюта
Вщпрвщно до пунктш П2 частини н ’ято! стагп 5 Закону УкраГни «П ро
очищения Нлади» та Порядку проведения перешрки достов1рност1 ведомостей
щодо застрсування заборон, нередбачених частинамн третьою I четвертою
стати 1 закону УкраГни «П ро очищения влади», затвердженого постановок
Кабшету Мшютр.в Украши в.д 16 жовтия 2014

р. №

563, службою у! справах

дтгеи Подфьсько! районно'1 в мют! Киев! державно! адмшютрацн проведено
перевфку , достов.рносп

ведомостей

щодо

застосування

Ыборон

нередбачених частинами третвою 1 четвертою стати 1 Закону Украйщ «Про
очищения |влади», щодо Омелян Вштори Олександивнн.
мюце
народження:
, паспорт громадянина Украши сегпя
виданий
, реестрацшний номер облшовоГ картки штатника податюв , мюце проживания зареестровано:
, яра працюе толовним спещалютом служби у
юд1лвсвко'| ранонно! в МЮТ1 Киев! державно'! адмшютраци.
Для

Проведения

перев1рки

подавалися

кош!

проведения перешрки, передбаченоГ законом Украши

справа*

заяви

дггей

осоёи

про

«П ро очищения

влади», декдарацн про майно, доходи, витрати 1 зобов’язания фшансовогр
характеру за 2014 р1к, паспорта громадянина Украши, реестрацшного Ь м е р
облпшво! картки платнпка податюв, трудово! книжки.
Запит* про надання ведомостей щодо О М Е Л Я Н В.О., надсилалися до
Головного

управлшня

юстицн,

Державно!'

податково','

шспекщ!

у

Бабушкшсвкому район! м. Дншропетровська Головного управлшня Ь ф С в
Дншропетррвсыай область
За результатами розгляду запипв повщомили:
Державна

податкова

М_ ДншРопФтРовська Головного

шспекщя
управления

у

Бабушкшському

ДФС

район!

у Дншропетррвськш

областх - шревхркою встановлено, що Омелян В.О. у Деклараци вказано
достовфш

В1ДОМОСТ1

щодо наявност1 майна (майнових прав), набутого

(набутих) за час перебування на посадах, визначених у пунктах М О частини

першоТ стагп 2 Закону Украши «П ро очищения влади», як1 вщповщають
наявшй иод|атковш шформацп про майно (майнов1 права) Омелян В.О. Також
встановлено, що варпсть майна (майнових прав) вказаного Омелян В.О. у
Декларацп', |набутого Омелян В.О. за час перебування на посадах, визначених
у пунктах 11-10 частини першоТ статп 2 Закону Украши «П ро очищения
влади», в1дпов1дае наявнш податковш шформацп про доходи, отримаш
Омелян В.О.
Омелян

13 законних джерел. 3 урахуванням проведено!' перев1рки

В.О.

визначених

та

пщтвердних

пунктом

2

докуменпв

частини

п'ято'Г

встановлено

стагп

5

достов^ршсть,

Закону,

визначених

Омелян В .О. у Декларацп.
-

Головне управлшня юстиц11 у м. КиеВ1 в термш, визначений

Порядком

проведения

перев1рки

достов1рност1

в1домостей

щодо

застосування заборон, передбачених частицами третьою I четвертою статп
Закону УкраУни «П ро очищения влади», затвердженого постановою Кабинету
М1шстр1в Украши вщ 16 жовтня 2014 року № 563, вцщовцц не надало.
Враховуючи

зм1ни

до

порядку

Проведения

перев1рки

достов1рност1

вщомостей |щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою I
четвертою :статт1

1 Закону Украши «П ро

очищения влади», внесених

постановок) Кабшету М1н1стр1в Украши вщ 25 березня 2015 року № 167, за
вказаними параметрами пошуку в Сдиному державному реестр1 осК?, щодо
яких застоговано

положения

Закону

Украши

«П ро

очищения

влади»

перев1рки

щодо

Омелян

В штор и

ш формащ ящ одо Омелян В.О. вщеутня.
За

результатами

проведено!’

Олександр1вни не застосовуються заборони, иередбачеш частинами третьою
1 четвертою; стагп 1 Закону Украши «П ро очищения влади».

Начальник Служби

В.Маринченко

