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, Семенівською
районною державною адміністрацією
Чернігівської області проведено
перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади",
щодо Карпіки Світлани Іванівни, яка народилася
у
місті Семенівка Чернігівської області, паспорт - серія
№
, виданий
Семенівським РВ УМВС України в Чернігівській області 14 червня 2007 року,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ,
зареєстрована та проживає по вул.
у місті Семенівка
Чернігівської області, 15400, яка претендує на посаду провідного спеціаліста
служби у справах дітей Семенівської районної 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 2016 рік,
копія сторінок паспорта громадянки України, копія документа, що підтверджує
реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та копія
трудової книжки.
Взяті відомості з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за
вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо
яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», згідно
яких інформація про Карпіку С.І. відсутня.
Запит про надання відомостей щодо Карпіки С.І. надсилався до
Головного управління державної фіскальної служби у Чернігівській області.

У висновку Головного управління державної фіскальної служби у
Чернігівській області від 15.12.2017 р. №5524/9/25-01-13-07-12 зазначено
достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону,
вказаних Карпікою С І . у декларації.
|

За
результатами
проведеної
перевірки
встановлено,
що
до
Карпіки
Світлани
Іванівни
не застосовуються заборони, визначені
частиною третьою/четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Завідувач сектору з питань персоналу «
апарату районної державної адміністрації
(найменування посади керівника відповідального структурного
підрозділу органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

О.М.

Моськіна

