
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 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 Ш епетовича Олексія

працює у Департаменті на посаді головного спеціаліста відділу аналізу 
інформації та видавництва управління інформаційної політики та
комунікацій.

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 2014 рік, копії 
інших документів: паспорта громадянина України, ідентифікаційного номера, 
трудової книжки.

За результатами розгляду трудової книжки Шепетовича О.Г. встановлено, 
що він не працював на посадах в органах внутрішніх справ, прокурорсько-слідчих 
посадах в органах прокуратури та посадах у судовій системі.

Запит про надання відомостей щодо Шепетовича О.Г. надсилався до ДНІ у 
Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві.

Взяті відомості з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за 
вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо 
яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» інформація 
стосовно Шепетович О.Г. відсутня.

За результатами розгляду запиту орган перевірки повідомив:
ДІЇ! у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві: за результатами проведеної 

перевірки та підтверджених документів встановлено, що Шепетович О.Г. у 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
2014 рік вказав достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), 
набутого (набутих) Шепетовичем О.Г. за час перебування на посадах, визначених 
у п а к т а х  1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», 
які відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) 
Шепетовича О.Г.

За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо Шепетовича 
Олексія Геннадійовича заборони, передбачені частиною третьою або четвертою 
статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються.

Завідувач сектору персоналу та 
державної служби Т. Шахова
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