
 

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 р. № 563, 
Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг 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 

Білака Романа Станіславовича   
          (прізвище, ім’я та по батькові особи, 
 

18.12.1986 р. м. Марганець Дніпропетровської області   
дата та місце народження, 

паспорт АО 021006, виданий Марганецьким МВ ГУМВС України у Дніпропетровській області, 
21.02.2012р. 

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, 

3176304195 
реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

м. Київ, вул.Тулузи, буд. 13/25 
(за реєстрацією) Дніпропетровська обл. м. Марганець вул. Комарова, буд. 54 

місце проживання, 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), адміністратор  

місце роботи, посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”) 

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, сторінок паспорта громадянина України, 
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків 

Запит про надання відомостей щодо Білака Р.С. надсилався до Нікопольської ОДПІ 
Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області. 

За результатами розгляду запиту Нікопольська ОДПІ Головного управління Державної 
фіскальної служби у Дніпропетровській області повідомила, що у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо 
наявності майна (майнових прав), набутого Білаком Р.С. 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) Білака Р.С., а також, 
вартість майна (майнових прав), вказаного Білаком Р.С. у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого за час перебування на посадах, 
визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», 
відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані Білаком Р.С.  із законних джерел. 

За вказаними параметрами пошуку в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких 
застосовано положення Закону України «Про очищення влади» інформація щодо Білака Р.С. 
відсутня. 

За результатами  проведеної перевірки встановлено, що до Білака Романа Станіславовича 
не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою та четвертою   статті 1 Закону 
України “Про очищення влади”. 

 
 

20.05.2016р. 
 

 

Завідуючий сектором з питань  
управління персоналом 

 
      Л. Морська 

 


