Додаток

5

до Порядку

(в редакції постанови Каб і нету Мін і стрів

України в ід

25

березня

2015

р. №

167)

ДОВІДКА

про результати перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення влади"

Відповідно до пунктів

1

і

частини п'ятої статті

2

5

Закону України "Про

очищення влади" та Порядку п роведення перевірки достов і рності відомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті

1

Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету

Міністр і в України від

16

жовтня

2014

р. №

563,

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
( 1-1 айме1-1ува~11111 ор1 ·ш-1у держав ної uщщи І орп:111у ~ 1і сuсво1 ·0 самоврядувш-1нн , в якому займає пос~щу

Київської міської ради (Київської міської державної адм і ністрації)
(нр.:тендує на зай11111т11 1юс<щи ) особа)

проведено

перевірку

достовірності

відомостей

щодо

передбачених частинами третьою і четвертою статті

1

застосування

заборон,

Закону України "Про

очищення влади ", щодо
БАТЕЧКО Олени Вячеславі вни,
(прізвище. ім ' я та по бап,ков і особи) ,

19 лютого 1963

року, місто Донецьк У країна

(дата та місце 1-1ародже1-11-1я),

СН

1840 18,

виданий Печерським РУ ГУ МВС У країни в м. Києв і

28

травня

1996

року

(серія та номер паспорта громадя нина Украї11и. ким і кол и виданиі1) ,

2306007086
(рссстрщійниИ нощ:р облікової І<ЩJІ'І<ІІ 1 1;~ат11111<а 1юдатків).
вул. Лаврська, буд.4, кв.4 5, м. Київ, 01О1 О
(~ 1 icue прожива1-1т1),

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу

Київської міської ради (Київської м і ської державної адм і н і страції)
( мі сuе роботи )

начальник відділу загальної середньої освіти
управл і ння дошкільної, загал ьної середньої та позашкільної освіти
(посада 1-1а час застосу вання п оложень Закону України "Про о чи ще11 1-1я вщщ и '')

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
інших

докуме нті в :

стор ін ок

паспорту

громадянина

України

2014
з

рік, а також

даними

про

прі звище, ім'я та по-б атькові, видачу п ас порту та м і сце реєстрації, документа,

що підтверюкує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб
податків, трудової книжки
(зазначают1,ся за 1-шяв1-юсті)

-

платників

Запити про надання відомостей щодо

Батечко О.В.
( 11різви~ж: та і11і1Lіали особи)

надсилалися до Головного управління Служби без пеки України ум . Києві та
Київській області,

Державної податково'і інспекції у Печерському районі ГУ

ДФС у мі сті Києв і
( найменущншя орга11ів перевірки)

За результатами розгляду запитів вищезаз начені органи повідомили:

Служба без пеки України : в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні
будь-які відомості щодо зазна ч еної особи;
Державна податкова і нспекці я у Печерському районі ГУ ДФС у місті Ки єві: у
декларації про майно, доходи і зобов'язання ф і нансового характеру за

20 14

рік

вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав) , набутого

(набутих) Батечко О. В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах
частини першої статті

2

1-1 О

Закону України «Про очищення влади», які відповідають

наявній податко вій інформації про майно (майнові права) Батечко О . В . ; вартість

майна (майнових прав) , вказаного (вказаних) Батечко О.В. у декларації про
майно, доходи,

витрати

і

зобов'язання

ф інансового характеру

за

2014

рік

набутого (набутих) Батечко О . В. за час перебу вання на посадах, виз начени х у
пунктах

частини першої статті

1-10

2

Закону України «Про очищення влади»,

відповідає наявній податковій інфор ма ції про доходи, отримані

Бате чко О.В . і з

за конних д жерел .

Міні стерство юстиції У країни : в Єдиному державному реєстрі осі б , щодо яких
застосовано

положення

Закону

України

« Про

очищення

влади»

інформ ація

вщсутня .

За резул ьтатами

проведеної перевірки встановле н о, що до

_В_я_ч_е_с_л_а_в_і_в_н_и__н_е_ _
з_
а_с_т_
о_с_о_в_у_ю_т_ь_с_
я

забо рони ,

Батечко Ол ен и

п ередбач ені

частиною

(nріз в11ще. ім ' н та по бат1. 1шві особи) (11с застосовуют1,ся/застосовуют1>ся)

третьою

четвертою

статт1

1

Закону

України

"Про

очищення

влади"

(третьо ю/•1етвсртою)

Директор Департаменту освіти і науки, молоді
та

спорту

міської

ви ко навчого

ради

(Київської

органу

Київської

міської

державної
О.Г. Фіданян

адмін і страції)

(інініат1 та 11різвище)

(найменува1111я 110сад11 керів 11ика від1юоіда.1 1 ь11ого

структур н ого 11ідрозділу органу держштої
/1JШд и/ор 1 'Н1 1у мiCLLC/JOГO са~ІU Врядува11 ш1 )

/f.(JS,~

