
Додаток 5 
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 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,
Управлінням праці та соціального захисту населення Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації, проведено перевірку достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо

КИРИЛОВОЇ Алли Валеріївни, року народження в
, серія та номер паспорта , виданого

року,
реєстраційний номер облікової картки платника податків , місце
проживання:

місце роботи: головний спеціаліст відділу фінансового обліку та звітності 
Управління праці та соціального захисту населення Подільської районної у 
місті Києві державної адміністрації.

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 2015 рік, 
паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного 
номера, трудової книжки.

Запит про надання відомостей щодо КИРИЛОВОЇ Алли Валеріївни 
надсилався до ДНІ в Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві, Служби 
безпеки України.

За вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі 
осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» 
Міністерства юстиції України інформація стосовно КИРИЛОВОЇ Алли 
Валеріївни відсутня.

Із Служби безпеки України листом від 01.06.2016 № 24/141273-л 
повідомили, що в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які 
відомості щодо КИРИЛОВОЇ Алли Валеріївни.

Із ДПІ в Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві листом від 
30.03.2017 № 4725/0/26-58-13-07-10 повідомлено, що перевіркою встановлено, 
що Кирилова A.B. у Декларації вказала достовірні відомості щодо наявності



майна (майнових прав) набутого (набутих) Кириловою A.B. за час перебування 
на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України 
«Про очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації про 
майно (майнові права) Кирилової A.B.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), 
вказаного (вказаних) у Декларації набутого (набутих) Кириловою А.В..за час 
перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 
Закону України «Про очищення влади», відповідає наявній податковій 
інформації про доходи, отримані Кириловою A.B.

В результаті перевірки КИРИЛОВОЇ Алли Валеріївни, встановлено 
достовірність відомостей визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону, 
зазначених Кириловою A.B.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до КИРИЛОВОЇ 
Алли Валеріївни не застосовуються заборони, передбачені частиною 
третьою/четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Начальник Управління пр 
та соціального захисту н 
Подільської районної у м 
державної адміністрації С. Бернадська

Ознайомлена:


