Д О В ІД К А
Ьро 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,
Л исичанською міською радою Л уганської області
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про
очищення влади”, щодо
;
Н екрасової Наталії Іванівии
прізвищ е, ім ’я та по бать кой і особи.

л ата та м ісце народж ення.

серія т а пом ер паспорта гром адян ина У країни, ким і коли ви дан и й ,

реєстраційний пом ер о бл ікової картки платн ика податків.

м ісце прож ивання.

Лисичанська міська рада
м ісце роботи.

адміністратор відділу адміністративних послуг
посада па час застосування полож ень Закону У країни "П ро очи щ ення влади"

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про
проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення
влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зо б о в’язання фінансового
характеру за 2016 рік, паспорт громадянина України, трудової книжки.
Запит про надання відомостей щодо Некрасової Н.І. надсилався до
Головного управління Держ авної фіскальної служби у Луганській області.
За результатами розгляду запита Головне управління Державної
фіскальної служби у Луганській області повідомило:
- перевіркою встановлено, що Некрасовою Н.І. у декларації вказано
достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого
(набутих) Н екрасовою Н.І. за час перебування на посадах, визначених у

пунктах 1-10 ч.І ст. 2 Закону України «Про очищ ення влади», які
відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права)
Некрасової Н.І.
Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав),
вказаного Н екрасовою Н.І. у декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру набутого Некрасовою Н.І. за час
перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 ч.І ст. 2 Закону України
«Про очищ ення влади» відповідає наявній податковій інформації про доходи
отримані Н екрасовою Н.І. Результат перевірки: встановлено достовірність
відомостей, визначених пунктом 2 частини п ’ятої статті 5 Закону України
«Про очищ ення влади», вказаних Некрасовою Н.І.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Некрасової
Наталії Іванівни не застосовуються заборони, передбачені частинами
третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищ ення влади».
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