
Додаток 5 
до Порядку

ДОВІДКА № І від 12.03.2015 
про результати перевірки, передбаченої 

Законом України «Про очищення влади»
МОСКОВКИ Людмили Віталіївні, яка працює 

В У правлінні праці та соціального захисту населення 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

найменування органу державної влади (державного органу)

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», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 563 

Управлінням праці та соціального захисту населення 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

найменування органу державної* влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення

влади» щодо МОСКОВКИ Людмили Віталіївни.________________ р .н .._______  _
._______ ______ ___________________ . паспорт____________________________________

_________________________ . № _____________  _________  ____________________
, Управління праці та соціального захисту населення Подільської районної в місті 

Києві державної адміністрації, головний спеціаліст
прізвище, ім’я,, по батькові особи, дата і місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце роботи, посада на час застосування
положення Закону України «Про очищення влади»

_Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, копії паспорта та реєстраційного 
номера облікової картки платника податку, копія трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо МОСКОВКИ Л.В. 
надсилалися до Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Служби безпеки України.

Генеральної прокуратури України. МВС України ГУ в місті Києві. Державної судової
адміністрації

За результатами розгляду запитів Броварська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Служба 
безпеки України, Генеральна прокуратура України. МВС України ГУ в місті Києві,

Державна судова адміністрація 
Повідомили: Броварська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області — не відповідає наявній 

податковій інформації про доходи. Взято пояснення з Московики Л.В. (підтверджуючі 
кжументи), Служба безпеки України -  відомості відсутні: Генеральна прокуратура України - 

заходи не здійснювали;МВС України ГУ в місті Києві — не працювала; Державна судова 
адміністрація — судові рішення в Єдиному державному реєстрі відсутні.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до 
МОСКОВКИ Л.В.

не застосовуються заборони, визначені частиною 2 статті 5 Закону України «Про очищення
влади».

Начальник управління праці та 
соціального захисту населення ;

Подільської районної в місті К и є в і „
державної адміністрації /  У Бєрнад,ська С.В.

і посада керівника органу державної улади У '• ^  -) (прізвище та ініціали)
яка направляє запит)
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