
ДОВІДКА
про результата перевірки, передбаченої 

Законом України "Про очищення впади“
Відповідно до пунктів І і 2 частини п'ятої егатгі 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 Украйни 
від 16 жовтая 2014 року X« 563 Департаментом суспільних комунікацій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено 
перевірку достовірносіі відомостей щодо засшсуваніія заборон,передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закоту України ”! Іро очищення влади" щодо 
Фамуляк -  Зелінської Віри Ю ріївни,
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спсціансга віішшу комунікацій зі ЗМІ уппавліття преси та інформації.

Для проведешія перевірки подаватися копії заяви особи про проведешш 
перевірки, передбаченої Економ України "Про очищення влади", декларанті' про майно, 
доходи, витрати І зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, колії' інших 
документів; паспорта громадянина Уіраїни, ідентифікаційного номера, першої сторінки 
особової карт ки форми 11 -2/ 1C. автобіографії, трудової книжки.

За результатами розгляду трудової книжки Фамуляк-Зелінської ВіО, 
встановлено, що ю на ис працювала ти посадах в органах внутрішніх справ, 
прокуроре!.ко-слідчіїх посадах в органах прокуратури та посадах у судовій системі.

Зш ита про надання відомостей щодо Фамуляк-Зелінської В.Ю. надсилалися до 
Луцької ОЛІЯ 1~У ДФС у Волинській області Територіального управління державної 
судової адміністрації' України в місті Києві, Генеральної проку ратури України- Служби 
Безпеки України. Міпісгерстаа внутрішніх справ України. Міиістерсгва юстащї 
України.

За результатами розгляду -запитів органи перевірки повідомили:
Міністерство юстиції України: взяті відомості з офіційного сайту Міністерства 

юстиції України, за вказаними шш туковими відомостями в Єдиному державному реєстрі 
осіб, щодо яких застосовано ікшоження Закону України «І Іро очищення влади» 
інформанія стосовно Фамуляк-Зелінської В.Ю. відсутня.

У Службі Безпеки України в результаті ттеревірки відсутні відомості стосовно 
Фамуляк -  ЗеяІпської ВЛО.

Луцька ОДНІ ГУ ДФС у Волинській обласіі: за результатами проведеної 
перевірки та підітрджеттих документів всгансшсію. що Фамуляк Зслінська В.Ю. у 
декларації про майно, доходи, витрата і зобов'язаная фінансового характеру за 2(114 рік 
вказала достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) 
Фамуляк-Зелінською ВЛО. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 
частини першої статті 2 Закону України «1 Іро очищення влади», які відповідають 
наявній податковій інформації* про майно (майнові права) Фамуляк-Зелінської ВЛО.

Територіальне міпавлінш Державної судової адміністрації України в Волинській 
області: запит новерненнй без опрацювання.

Генеральною прокуратурою України та Міііістерством вт т р ішніх справ України 
інформація щодо застосування до Фамуляк-Зелінської В.Ю. заборон нередбачепих 
частиною третьою або четвертою етапі 1 Закоту України «І Іро очищення влади» не 
підтверджена (відповіді у визначені строки не надійшли).

За резулі,татами проведеної перевірки встановлено, щодо Фамуляк-Зеліііської 
Віри Юріївии заборони. передбачені частиною третюю або четвертою стані 1 Закону 
України «І Іро очищення вдати» і те застосовуються,
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