д<>'д~rокS·
до Поря;дку

(в редакції постанови Кабінету Міністрі
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 "П о
очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомост й
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою ста і

1 Закону У країни "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабін9 у
Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
(найменування органу державної влади І органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування забор н,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "П о
очищення влади", щодо

КРАВЧУК Марії Віталіївни,
(прізвище, ім'я та по батькові особи,

26 травня 1985 року,

м. Київ

дата та місце народження,

МЕ

827271,

Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві,

23.08.2007 р.

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

3119212681,
реєстраційний номер облікової картки платню<а податків,

вул. Рибальська, буд.

11,

кв.

21, м.

Київ, О 1О11,

місце проживання,

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
місце роботи,

провідний спеціаліст відділу організаційної роботи
та документального забезпечення
(посада на час застосуваннн положень Закону У ~<раїни "Про очищення влади")

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведен я
перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації п о
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за
г ома янина

Ук аїни

2014 рік,
з

а так ж

аними

п о

Запити про надання відомостей щодо
надсилалися

о

е жавної по аткової інспек

місті Києві.
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів вцщезазначені органи повідомили:
Державна податкова інспекція у ПечеІ?ському районі ГУ ДФС у м. Києві:
декларації про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру за

у

2014

вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набу

х

Кравчук М.В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах

и

першої статті

2

1-10 части

Закону України «Про очищення влади», які відповідають наяв ій

податковій інформації про майно (майнові права) Кравчук М.В.;

вартість май а

(майнових прав), вказаних Кравчук М.В.

у декларацн про майно, доход

зобов'язання фінансового характеру за

рік, набутих Кравчук М.В.

2014

перебування на посадах, визначених у пунктах

Закону

України

«Про

очищення

влади»,

1-1 О

за

частини першої статті

відповідає

і
ас

2

наявюи

інформації про доходи, отримані Кравчук М.В. із законних джерел.

Міністерство юстиції України: в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо як

застосовано положення Закону У країни «Про очищення владю> інформація що
Кравчук М.В. відсутня.
За результатами

Віталіївни

не

проведеної перевірки встановлено, що до _к..........,_ _ _ __

застосовуються

заборони,

передбачені

(прізвище, ім'я та по батькові особи) (не застосовуються/застосовуються)

третьою

і

четвертою

статті

1

Закону

України

"Про

очищення

влад

(третьою/четвертою)

Директор Департаменту освіти і науки, молоді
та

спорту

виконавчого

міської ради

органу

Київської

(Київської міської державної

адміністрації)
(найменування посади керівни1<а відповідального
структурного підрозділу органу державної
влади/органу місцевого самоврядування)

О.Г.Фіданян
(ініціали та прізвище)

"

