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О. КУЧЕРЕНКО

ДОВIДКА
про результата перешрки, передбаченоi'
Законом УкраУни "Про очвщення влади"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi стаm 5 Закону Украшн "Про очищения
влади" та Порядку проведения церещрки достовfрностi вiдомостей щодо застосуванвя
заборон, nередбачених частинами третьою i четвертою статтi 1 Закону УкраУни "Про
очищения ввади", затвердженого постановою I<абiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 16 жовтня
2014 р. № 563, Головним управлiнням ДФС у КиiвсыdИ обласri проведено персвiрку
достовiрностi вшомостей щодо эаегосування заборов; передбачених частвнами третьею i
четвертою стагп 1 Закону Укрmни "Про очищения впадя", щодо

кивилвнко Юлi1 C91ri'iщm
(nрiзnище, iм'я 1'а по багьков] особи,

дата Т11 июце нвроаженчя,

сер.iя та номер паспорта rромадя11иi1а Укра11111, ким i копи 11идаш111,

рееетрашйний номер облiковоi каргки платника подапсв,

мюце проживавня,
старшого оперуцовноващеного другого оперативного вiддiду оперативного управлiння

посада на час эастосуввнвя положень Закону Украrни "Про очищения 1н111ди")

Для проведения вереырки подавались копй: заяви особи про проведения перевiрки,
передбаченеё Законом Украiни "Про очищения впади"; Декларацii за мвнуяий рiк; паспорту
гремаляннне Укршни; документа, ще пiдтверджуе реестрашю у Державному реестрi
фiзичних остб - влатнишв податшв; трудовоi книжки; наказу.

Запит про навання вщомостей щодо Кириленко Юлi'i Сергйвни надсилавея до
Головного управлiння: ДФС у Киiвськiй облаеп.

За результатами розrляду запигу ГУ ДФС у Киiвсьюй областi та перегляду ,iнформацiУ
на офiцiйному веб-сайп Мiнiстерства юстицй' Укршни отримано наотупну шформашю:

- Головням управшння ДФС у Ки'iвсыdй обласп повшомлено, переыркою
вставовлено, що Кириленко Ю.С. у Девларацй за 2018 рiк, вказаао достовiрнi вiдомостi
щодо наявносп майна (майнових прав), набутоге (набугих) Кириленко Ю.С. за час
первбуваиня па посадах, внзначених у пунктах 1-10 частннв першог статп 2 Закону Украiни
"Про очищения вявдн", якi вiдповiдають ваявшй водазкоый iнформадi'i про майно (майнов;
права) Кириленко Ю.С.

Переыркою також встановяено, що вартiсть майна (мвйнових прав), вказаного
(ввазаних) Кириленко Ю.С. у Декларацir, набутоrо (набутих) Кириленко Ю.С. за час
перебуванвя на посадах, ввэнвяених у пунктах 1-10 чеетинн першоi статп 2 Закону Украгни
"Про очищения влади", вiдповiдае наявшй nодатковiй iнформацii про доходи, отрвмаш
Кириленко Ю.С. iз законнвх джерел.



Результат перевiрки
За результатами перевiрки Кириленко Юлii' Сергii'вни, встановлено достовiрнiсть

вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятоi' статтi 5 Закону, вказаних Кириленко
Юшею Сергйвною у Декларацii'.

- На офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства юстицii' Украi'ни за вказаними параметрами
пошуку "КИРИЛЕНКО Юлiя Сергii'вна" в €диному державному реестр: осiб, щодо яких
застосовано положения Закону Украi'ни "Про очищения влади", iнформацiя вiдсутня.

За результатами проведеноi' перевiрки встановлено, що до Кириленко Юлii'
Сергii'вни не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою або четвертою
статтi 1 Закону Украi'ни "Про очищения влади".

Начальник управлiння
по роботi з персоналом
ГУ ДФС у Киi'вськiй областi
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