Додаток

5

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів

України від

25 березня 2015 р. № 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", зат вердже ного постановою Кабінету

Міністрів України від

16 жовтня 2014

р. №

563 ,

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
(1~айме1~ увш111я ор1 ·ш1у держав н ої влади І органу ~ 1і сцсво 1 ·0 са~1 tшрядуван 11 я . в ~tt<oмy за й ,\Іас посаду

Київської міської ради (Київської міської державної адмін і страції)
(г1рете11дус на зай1 1я 1"я

проведено

перев і рку

достовірності

11oci4111)

о..:оба)

відомостей

щодо

передбачених частинами третьою і четвертою статті

застосування

1

заборон ,

Закону У країни "Про

очищення влади", щодо

КУЗНЕЦОВОЇ Олени Вацлавівни ,
(пр ізв ище, ім ' я п1

О 1 вересня

110 бать ков і особи).

1972 року, смт Понінка Полонського

району Хмел ьницької області

(дата та ~tictte народження),

ТТ

1023 13 , виданий

Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києв і

15

берез ня

20 12

року

(серія та 1юмер 11ас1юр га 1110~1аю1 11 и11а У1<раї 11и. ки~t і t<оли u11щ111ий),

2654202988
(ресстраційний 1ю~1ср обліко1юї карпш 11щ1тt111ка 1ющ111<і11).
вул. М.Соловцова, буд .б , кв. І б, м. Київ,О І О 14
(~ tісце нроживання ).

Департамент освіти і науки, мол оді та спорту виконавчого органу

Київської м і ської рад и (Київської міської державн ої адміністрацїі)
(~1і сце роботи)

головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти
управління до шкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
( н осада н а час застосування положень Зако ну Україн и "П ро оч111 11снш1 11ладн")

Для проведе ння перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
перевірки , передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларацїі про
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за

інших

документів:

сторінок

паспорту

громадянина

України

20 14
з

р і к , а також

даними

про

прізвище, ім'я та по -батькові, видачу п аспорту та місце реєстрації, докуме нта,
що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фі зич них осіб
податків, трудової книжки
(Зa:Jfta•1шuт1,i.;я за наяв н ості)

-

платник ів

Запити про надання відомостей щодо

Кузнецової О . В.
(прі з 1.1ищс та ініціали особи)

надсилалися до Головного у правл іння Служби безпеки України ум. Києві та

Київській області,

Державної податкової інспекц ії у Печ ерському районі ГУ

ДФС у місті Києві
(І Ш ЙМ С ІІ )'І.І ШІНЯ op1 1111iu нсрс ві рки )

За результатами розгляду запитів вищезазначені органи повідомили:

Служба безпеки України: в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні
будь-які відомості щодо зазначеної особи;

Державна податкова інсп екція у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві: у

декларації про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру за 20 14 рік
вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого
(набутих) Кузнецовою О.В. 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) Русецької
О.В.; вартість майна (майнових пр ав), вказаного (вказаних) Кузнецовою О.В. у
декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за

2014 рік набутого (набутих) Кузнецовою О.В. з а ч ас перебування на посадах,
визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про
очищення

влади»,

відповідає

наявюи

податковій

інформації

про

доходи,

отримані Кузнецовою О.В. із законних джерел.
Міністерство юстиції Укра'іни: в Єдиному державному реєстрі осіб , щодо яких
застосовано

положення

Закону

України

«Про

очищення

влади»

інформ ац ія

вщсутня.

За результатами
Олени

Вацлавівни

проведеної перев1рки
не

застосовуються

встановлено, що до Кузнецової

заборони,

передбачен і

частиною

(прізвище, і м ' я та по бат~,1<ові особи) ( не застосовуют~ся/застосовуют1, ся )

третьою

четвертою

статт1

1

Закону

України

"Про

очищення

влади"

(трет1,ою/четв1::рто ю)

Директор Департаменту освіти і науки, молод і
та

спорту

міської

виконавчого

ради

(Київської

органу

Київської

міської

державної

адм іні страці:і)
(на й ~1 е1 1у в<11111 я посади ке рівни ка в ідnоnіда1шю го
<-'Тру 1<тур1ю1·0 підрозд ілу о рга ну щ:рж авно'і
втщи/о ргану ~1і сцевоrо са~ ювря1tу ванш1 )

О . Г . Фіданян
( іні 11і аш1 та прізв ище)

