
довIдкА
.,., , про результати перевiрки, передбаченоТ

Законом Украihи ''Про очищення владиr'
Вiдповiдно ло пунктiв l i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни "Про очищення влаци'' та

Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо засrосу"ання заборон, передбачених
частинаN,Iи третьою i четвертою статгi 1 Закону Украiни "Про очищення 

"ладr", 
aчruaрл*a"оaо

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 16 жовтня 2014 р, }lЪ 563 зi змiнами,

ВУп х посл Koi ol в Mlcтl

документи до Hei..

киевi державноi адмiнiстрацii
(найменування органу державноi влади / органу мiсцевого самоврядування, в якомуiiйriЕiйалу (претснлуе на зайняття посади) особа)

проведено перевiрку лостовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьоЮ i четвертоЮ cTaTTi 1 ЗаконУ УкраiнИ ''Про очиЩення владИ'', ЩОДО

письменноi Оксани олексi'tъни.
(прiзвище, iм'я, по батьковi особи,

1 б.06. 1 977р.н.. MicTo КиiЪ
дата та мlсце народження,

СОЛЬ788474 виданиЙ Оболонським РУГУ МВС Украiни в м. Киевi вiд 22.01.2002
серiя та номер паспорта громадянина Укратни, ким i коли виданий,

2829101624
рсестрачiйний номер облiковоi каржи платника податкiв,

м. Вишгород. проспект Шевченка. буд.7а кв. 54
мiсче ресстрачii,

м. Вишгород. просцект Шевченка. буд.7а кв. 54
мlсце проживання,

Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних посл]rг Голосiiвськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii

г ГолосiТ. ноi
Киевi державноi адмiнiстрацii

посада на час застосування положень 3акону Украiни ''Про очищсння влади'')

Для проведення перевiрки подавалися копii змви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi ЗаконОм УкраiнИ "ПрО очищення влади", лекларачii про майно, доходи, вЙтрати i
зобов'язаннЯ фiнансового характеру за 2019 piK, а також копii труловоi книжки, паспорта
громадянина УкраiЪи та картки платника податкiв.

Запити про надання вiдомостей щодо Письменноi о.о. надсилалиСЬ до MiHicTepcTBa юстицii
Украiни' .Щержавноi податковОi iнспекцii за мiсцем реестрацiI. За результатами розгляду запитiв
MiHicTepcTBo юстицii Украiни, .Щержавна податкова iнспекцiя за мi'сцем peecTpauii, пЪ"iдомили:

Вiдповiдно до листа м30066/9-10-3б-04-05 вiд 28,10.2020 Головного управлiння .ЩФС у м.
Киевi - запит щодо Письменноi о.о. не належить до компетенцiI дФс. MlHicTepcTBo юстицii
УкраiЪи - за вказаними пошуковими вiдомостями в единому державному peecTpi о.iб, щодо 

"*"*застосовано положення ЗаконУ Украiни "Про очищення влади" iнформачiя вiдсутня.
за результатами проведеноi перевiрки встановлено, щодо Письменноi оксани олексiiъни не

застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою/четвертою статгi 1 Закону Украiни ''про
очищення влади" сформовано особову справу державного службовця та додано Bci необхiднi

впкончвач начальника чправлiння
(найменування посади керiвника органу державноi влали/ органу

самоврядування)

тетяна Сторожчук
(iнiчiали та прiзвичrе)

мiсче роботи,


