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, Спеціалізованою
лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС проведено перевірку
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо
Кожевнікової Любові Іванівни
Дата народження:
Місце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачі:
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Місце проживання:
Місце роботи: Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень
ДФС
Посада: головний державний інспектор сектору стандартизації і метрології
відділу методичного забезпечення, координації і аналізу експертної діяльності
Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації
про майно, доходи, витрати зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, а
також інших документів, копія паспорту громадянина України, копія
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, копія трудової книжки.
Запити про надання відомостей щодо Кожевнікової Любові Іванівни
надсилалися до Державної фіскальної служби України та Служби безпеки
України.
За результатами розгляду запитів повідомили:
ДШ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві інформація особи,
зазначена в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру за 2014 рік, відповідає наявній податковій інформації про доходи
отримані із законних джерел (висновок про результати перевірки достовірності
відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України
«Про очищення влади» (від 06.08.2015 № 2200/26-54-17-03).
Служба безпеки України повідомляє, що в результаті перевірки наявних
матеріалів відсутні будь-які відомості щодо зазначеної особи (від 25.09.2015
№ 24/л-54553).
За результатами проведеної перевірки та наданих пояснень встановлено,
щодо Кожевнікової Любові Іванівни не застосовується заборони, визначені
частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення
влади».
Завідувач сектору по
роботі з персоналом

В.М. Пирог

