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, Подільською
районною в місті Києві державною адміністрацією проведено перевірку
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо
МОРГУНА Ігоря Анатолійовича,
року народження,
, паспорт серія
номер
, виданий
року, реєстраційний номер облікової картки
платника податків
, зареєстрований за адресою:
та фактично проживає за адресою:
, претендента на посаду
головного спеціаліста сектору інформаційних технологій Подільської районної
в місті Києві державної адміністрації.
Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", сторінок
паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові,
видачу паспорта та місце реєстрації, реєстраційного номера облікової картки
платника податків, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування за 2018 рік, трудової книжки.
Відповідно до записів у трудовій книжці та матеріалів особової справи
Моргун I.A. у період, що підлягає перевірці, на посадах в органах внутрішніх
справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури та на посаді судді
не працював.
Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування за 2018 рік подано до Національного агентства з
питань запобігання корупції у порядку, визначеному частиною першою статті
45 Закону України «Про запобігання корупції».
Запит про надання відомостей щодо Моргуна Ігоря Анатолійовича
надсилався до Головного управління ДФС у місті Києві.
Головне управління
державної фіскальної служби у місті Києві
повідомило про те, що перевіркою встановлено, що вартість майна (майнових
прав) вказаного (вказаних) Моргуном I.A. у Декларації, набутого (набутих)
Моргуном I.A. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0
частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідає
наявній податковій інформації про доходи, отримані Моргуном I.A. із законних
джерел.

За результатами проведеної перевірки, наданого пояснення та підтвердних
документів Моргуна I.A. встановлено достовірність відомостей, визначених
пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону, вказаних Моргуном I.A. у Декларації.
За вказаними параметрами пошуку в Єдиному державному реєстрі осіб,
щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"
інформація про Моргуна Ігоря Анатолійовича відсутня.
За результатами проведеної перевірки щодо Моргуна Ігоря Анатолійовича
не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою статті
1 Закону України "Про очищення влади".
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