
Додаток 5 
до Порядку

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої 
Законом України “Про очищення влади”

Бятень Дмитра Олексійовича, який працює на посаді головного спеціаліста 
юридичного відділу Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації!.

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 
М іністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Департаментом суспільних 
комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) проведено перевірку достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 
Закону України “Про очищення влади”, щодо Бятець Дмитра Олексійовича.

г працює у
Департаменті на посаді головного спеціаліста юридичного вілпілу.

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення 
перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, копії 
інших документів: паспорта громадянина України, ідентифікаційного номера, 
першої сторінки особової картки форми П-2ДС, автобіографії, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Бятець Дмитра Олексійовича 
надсилалися до М іністерства юстиції України. М іністерства внутрішніх справ 
України. Генеральної прокуратури України. Державної судової адміністрації 
України. Бориспільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного 
управління ДФС у Київській області.

За результатами розгляду запитів органи перевірки повідомили: 
Міністерство ю стиції України (Головне управління юстиції у 

м. Києві): За вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі 
осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» 
інформація стосовно Бятець Дмитра Олексійовича відсутня.

М іністерство внутрішніх справ України: Установлено, що Бятець Дмитро 
Олексійович в період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року на посадах 
в органах внутрішніх справ не працював і заходи, передбачені пунктом 9, 10, 11 
частиною третьою статті 3 Закону України «Про очищення влади», не здійснював.

Генеральна прокуратура України: Встановлено, що Бятець Дмитро 
Олексійович в період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року на 
прокурорсько-слідчих посадах в органах прокуратури не працював і заходи,
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передбачені пунктом 12 частиною другої та частиною третьою статті 3 Закону 
України «Про очищення влади», не здійснював.

Державна судова адміністрації України (Територіальне управління 
Державної судової адміністрації України в Київській області): Станом на 
28 листопада 2014 року за інформаційно-пошуковими реквізитами «Бятець Дмитро 
Олексійович, 23 грудня 1987 року народження, м. Бориспіль Київської області» 
судові рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п ’ятою-сьомою 
статті 3 Закону України «Про очищення влади», стосовно Бятець Дмитра 
Олексійовича, 23 грудня 1987 року народження, уродженця м. Бориспіль Київської 
області, в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні.

Бориспільська об’єднана державна податкова інспекція Головного 
управління ДФС v Київській області: За результатами проведеної перевірки 
встановлено, що у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2013 рік вказано достовірні відомості щодо наявності 
майна (майнових прав), набутого (набутих) Бятець Д.О. 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) Бятець Д.О.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Бятедь Дмитра 
Олексійовича не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або 
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.


