
довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоi
Законом УкраiЪи "Про очищення влади'О

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни "Про
очищення влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей

щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою

cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищеннrI влади", затвердженого постановою

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 20|4 р. JФ 563, Щепартаментом
транспортноi iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрачii) проведено перевiрку

достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених

частинаМи третъоЮ i четвертою cTaTTi 1 Закону Украihи "Про очищеннrI

влади", щодо Осьмака Вiталiя Вiкторовича,04.08.t991 Р.Н., м. Киiв,
паспорт: см 987б58, виданий Подiльським ру гУ мвС УкраiЪи в м. Киевi
30 жовтня 2о07 РокУ, реестрацiйний номер облiковоi картки: ЗЗ45З07978,

адреса мiсця проживання та реесфацiТ: м. Киiв, вул. Галицька, 12, кв.15,

працюе в,щепартаментi транспортноi iнфраструктури виконавчого органу

Киiвськоi мiсъкоТ ради (Киiвсъкоi мiськоi державноТ адмiнiстрацii) на посадi

головного спецiалiста вiддiлу фiнансово-економiчного забезпечення

управлiНня фiнансово-економiчного забезпеченнrI, бухгалтерського облiку та

звiтностi
,Щля проведеннrI перевiрки подавалися копii з€uIви особи прО ПРОВеДеННЯ

перевiрки, передбаченоi Законом Украiни "Про очищення влади", декларацii
прЪ майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 piK,

ciopiHok паспорта цромадянина Украiни, реестрацiйний номер облiковот

картки платника податкiв, трудовоi книжки.
Запит про надання вiдомостей щодо Осьмака Вiталiя Вiкторовича

Подiльському районiнадсилався до ,Щержавноi податковоi iнспекцii у
Головного управлiння Щержавноi фiскальноi служби у

За результатами розгляду запиту ,Щержавна

м. Кисвi.
податкова iнспекцiя у

Подiльсъкому районi Гоповне управлiння ,Щержавноi фiскальноi слУЖби У м.

Киевi повiдомила, що у декларацiТ про майно, доходи, витрати i зобОв'ЯЗаННЯ

фiнансового характеру за 2014 piK громадянином Осьмаком В.В. ВК€ВаНО

достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), набУтогО За ЧаС

перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першоi cTaTTi 2

Закону Украiни "Про очищення влади", якi вiдповiдають наявнiй податковi

iнформацii про майно (майновi права) Осьмака В.В.
Перевiркою встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав),

вк€ваного У декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання

фiнансового характеру за 20|4 piк, набутого Осьмаком В.В. за час
перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першоi cTaTTi 2

Закону Украiни "Про очищення влади" вiдповiдае наявнiй податковiй
iнформацii про доходи, отриманi Осъмаком В.В. iз законних джерел.



З урахуванням проведеноi перевiрки осъмака в.в. та пiдтвердних
документiв встановлено достовiрнiсъь вiдомостей, визначених пунктом 2частини п'ятоi cTaTTi Закону, вк€}заних осьмаком В.В. у Щекларацii.за резулътатами проведеноi перевiрки встановлено, що до осьмакавiталiя Вiкторовича не застосовуються заборони, передбаченi частиною
третъоЮ та четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи ''Про очищення влади''.В Сдиному державномУ peecTpi осiЪ, щодо яких застосовано положення
!цону Украihи 'опро о,r"щ.rrя влади" iнформацiя стосовно осъмака ВiталiяВiкторовича вiдсутня. Д Д

Головний спецiалiст з
кадровоi роботи Кардаш Т.В.


