
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”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 
р. № 563,

Управлінням праці та соціального захисту населення Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо 

Курсанової-Музиченко Сніжани Володимирівни,
(прізвище. ім’я, по батькові особи.

провідного спеціаліста відділу прийняття прийому громадян управління праці 
та соціального захисту населення Дарницької районної в м. Києві державної

адміністрації
місце роботи, посада на час застосування положень Закону України “ Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копія заяви Курсанової-Музиченко 
С.В. про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення 
влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 2018 рік, а також паспорт громадянина України, довідка про 
присвоєння ідентифікаційного номера, трудова книжка

(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо ____________ Курсанової-Музиченко С.В.
(прізвище та  ініціали особи)

надсилалися до Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління 
Державної фіскальної служби у місті Києві

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів

Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління 
Державної фіскальної служби у місті Києві



повідомили:

(н а й м е н у в а н н я  ор га н ів  перев ірки)

Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління
Державної фіскальної служби у місті Києві, що у декларації вказано достовірні
відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) 
Курсановою-Музиченко С.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)
Курсанової-Музиченко С.В. та вартість майна (майнових прав), вказаного 
(вказаних) Курсановою-Музиченко С.В. відповідає наявній податковій
інформації про доходи, отримані Курсановою-Музиченко С .В., із законних
джерел.

В Сдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення 
Закону України «Про очищення влади», інформація щодо Курсанової-
Музиченко С.В. відсутня.
За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо

Курсанова-Музиченко Сніжана Володимирівна
(прізвище, ім'я та по батькові особи)

не застосовуються заборони, передбачені ч а с т и н о ю _______ третьою/четвертою
(не застосовуються/застосовуються) (третьою/четвертою)

статті І Закону України “ Про очищення влади” ____________________________________________________
(у разі застосування заборони

зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Начальник відділу управління 
персоналом управління праці та 
соціального захисту населення 
Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації

45. О *:<№ 9

f î n n iH  Алла ЛАЗАРЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)


