Додаток 5
до Порядку проведення достовірності відомостей
щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

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 відомостеїі
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті І Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,
Державною екологічною інспекцією у Херсонській області
(73026 м. Херсон, пров. Козацький, 10)
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про
очищення влади", щодо
Рябуха Анна Павлівна
(прізвище, ім'я та по батькові особи),

Державна екологічна інспекція у Херсонській області,
головний спеціаліст - державний інспектор з охорони навколишнього
природного середовища Херсонської області відділу екологічного та
радіологічного контролю на митній території Херсонської області
місце роботи , посада на час застосування положення 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 20 і 4 рік,
а також сторінок паспорта громадянина України, довідки, про присвоєння
ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків, трудової книжки.

Запит про надання відомостей щодо Рябухи Анни Павлівни надсилався
до Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Полтавськііі області від 09 гі)удня 2015 року
за №01-18/2170.
Згідно Висновку Кременчуцької об'єднаної державної податкової
інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області від 12 лютого
2016 року № 199/16-03-17-6, за результатами проведеної перевірки
встановлено, що Рябухою А.П. у Декларації про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості
щодо наявності майна (майнових прав), набутих 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). Вартість майна, вказана Рябухою А.П. у Декларації
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового хар-актеру за 2014 рік,
набутого (набутих) Рябухою А.П. за час
перебування
на посадах,
визначених у пунктах 1-10 частини перщої статті 2 Закону України «Про
очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про доходи,
отримані Рябухою А.П. із законних джерел.
Запити до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх
справ України, Територіального управління Державної судової адміністрації
України в Херсонській області Державною екологічною інспекцією
у Херсонській області, керуючись
п.17' Порядку проведення перевірки
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частиною третьою і четвертою ст. 1 Закону України «Про очищення влади»,
затвердженого
Постановою
Кабінету
міністрів
України
від 16.10.2015 № 563, зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів
України від 25.03.2015 № 167, не надсилалися, так як матеріали особової
справи та записи в трудовій книжці свідчать, що Рябуха А.П. не займала
посади судді,
не працювала в органах внутрішніх справ, інших
правоохоронних органах, органах прокуратури у період, що підлягає
перевірці.
За
результатами
проведеної
перевірки
встановлено,
що до Рябухи Анни Павлівни заборони, передбачені частиною третьою і
четвертою
статті
1 Закону
України
«Про
очищення
влади»
не застосовуються.

Завідувач сектору
по роботі з персоналом
Державної екологічної інспекції
у Херсонській області
03 березня 2016 року
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