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”, затвердж еного постановою
Кабінету М іністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, Управлінням освіти
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 Боровик Ю лії Олегівни. г
_ _ _ _ _
. П роживає за адресою :
___________________
Посада на час застосування положень
Закону України “П р о очищення влади” : головний спеціаліст відділу
економічного, організаційно-кадрового забезпечення діяльності закладів
освіти Управління освіти Подільської районної в місті Києві держ авної
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 2018 рік,
копія сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім ’я та
по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації, копія документа, що
підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків, копія трудової книжки.
Запити про надання відомостей щодо Боровик Ю.О. надсилалися до
Міністерства ю стиції України та Державної фіскальної служби України.
За результатами розгляду запиту ДФС встановлено достовірність
відомостей визначених п.2 ч.5 ст.5 Закону України «Про очищення влади».
Згідно із витягом з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких
застосовано положення Закону України «Про очищення влади», наданим
Міністерством юстиції України, інформація щодо Боровик Ю.О. відсутня.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Боровик Ю лії
Олегівни заборони, передбачені частинами 3 та 4 статті 1 Закону України
“Про очищення влади” не застосовуються.
Інші заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади» на
вказану посадову особу не поширюються.
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