
Виконувачу обов'язкiв директора !епартаменту
транспортноi iнфраструктури виконавчого органу
КиiЪськоi мiськоi ради (КиТвськоТ MicbKoT дерlкавноТ
адмiнiстрацii)
Рахматуллiну Д.С.

цвiрк}zна олександра Петровича
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

змвл
ПРО ПРОВеДеННя Перевiрки, передбаченоТ Законом Украihи "Про очищення

влади|l

я, Цвiркун олександр Петрович

вiдповiдно до статей 4 i б 3акону Укратни "про очищення влади" повiдомляю, цо заборони, передбаченi частиною третьою
або четвертою cTaTTi 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

!екларацiЮ особи, уповнОваженоТ на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за 2О19 piK подано
вiдповiдно до вимог роздiлу Vll 3акону УкраТни "Про запобiгання корупцiТ'',

Надаю згоду на:

проходження перевiрки;

оприлюднення вiдомостей щодо себе вiдповiдно до вимог Закону УкраТни "Про очищення влади"*.

flодаток: копiт,3асвiдченi пiдписом керiвника служби управлiння персоналом i скрiпленi печаткою:
cTopiHoK паспорта громадянина УкраТни у формi книжечки з даними про прiзвище, iм'я та по батьковi, видачу

паспорта та мiсце.проживаннЯ або лицьового l зворотного боку паспорта громадянина УкраТни у формi картки та докумепrj,
що пiдтверджуо мiсце проживання**;

документа, що пiдтвердЖуе реестрацiЮ у ДержавноМу peecTpi фiзичних осiб - платникiв податкiв ()естрацlю у лержавному peecTpi фiзичних осiб _ платникiв поде
- лля особи, яка через cBoi' релiгiйнi переконання вiдмовляотьсягромадянина Украl'ни у формi книжечки - лля особи, яка через cBoi' релiгiйнi переконання

реострацiйного Hol\i]epa облiковоl'картки платllика податкiв та повiдомиrlа про це tliдповiдному

d
вiдповiдну вiдмiтку у паспортi громадянина УкраТни)**.

оС 2021 р.

* Не надаеться згода на оприлюднення вiдомостей щодо осiб, якi займають посади, перебування на
яких становить державну таемницю.

** ПеРСОНаЛьнi Данi обробляrоться, зберiгаються та поширюються з урахуванням вимог Заlсону
Украiни "Про захист церсон€lльних даних".

- Н" ,aд"*r* згода на оприлюднення вiдомостеЙ щоло осiб, якi займають посали, перебування tla яких стаt]овить лер)каt}t]у
тасмницю.
** Персональнi данi обробляються, зберiгаються та поширюються з урахуваt]tlям виl\4ог Закоllу Укратt.]и "про захист псрсонаJlыlих
даних",
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ПовiдомленIIя
ПРО ПОЧаТОК ПРОхоДження перевiрки, вiдповiдно до Закону Украirrи

"Про очищення влади"

09 червня 2021 року в Щепартаментi транспортноi iнфраструктури
ВИКОНаВЧОГО орГану КиТвськоТ MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoT державноТ
адмiнiстрацii) розпочато проведенttя перевiрки Iцодо:

I_{BipKyHa Олександра Петровича, який призначений на посаду головного
iнспектора з паркування вiддiлу iнспекцii з паркування Щнiпровського району
управлiння (iнспекцiT) з паркування ,Щепартаменту транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii).

Виконувач обов'язкiв дире Щмитро РАХМАТУЛЛIН

Тетяна Карлаш
Юрiй Тро(lимюк З63 63



висновок
про результати перевiрки вiдомостей про особу

Вiдповiдно до пунктiв |4 i 42 Порядку проведення перевiрки достовiрностi
ВiДОМОСтеЙ Щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i
четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади", затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд |6 жовтня 2014 р. JФ 56З,
,щепартаментом транспортнот iнфраструктури виконавчого органу Киiвськот
MicbKoT РаДи (Киiвськоi MicbKoT дерirсавноТ allMitlicTpaцiT) прове/]е}tо персвiрку
ш{одо I {BipKyHa Олександра Петровича, 11 ,07 ,\996 р.II. с. Тросtцина,
Полонського району ХмельницъкоТ областi: З52621 0958.

ПеРеВiряЛися: паспорт громадяIrина УкраТни, локумеIIт, що пiдтверлжус
ресстрацirо у Щержавному peecTpi фiзичних осiб - п.шатllикiв IIодаткiв, трудова
книжка.

За РезУлЬтатами перевiрки зазначених матерiалiв, а також iнформацii з
СДИНОГО ДержаВного реестру осiб, щодо яких застосовано положення Закону
УКРаiНИ "Про очищення влади", вiдповiднiсть критерiям здiйснення очищення
влади (люстрацii) не виявлено.

Начальник вiддiлу Тетяна КАРДАШ
по роботi з персон€tJIом

09.06.2021

(Дата складення висновку)

(i н i Ltiал и та rlрiзвr,lrче)


