
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,

у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації 
(найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

(претендує на зайняття посади) особа) 
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», щодо

Нагорної Людмили Миколаївни,
(прізвище, ім'я, по батькові,

п я т я  х я  міг.!!** ї-ія п г»пмгрч-іма

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

реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

місце проживання,
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

місце роботи,
заступник начальника управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини-начальник відділу туризму та охорони культурної спадщини. 
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, а 
також копії трудової книжки, паспорта громадянина України та картки 
платника податків.

Запити про надання відомостей щодо Нагорної Л.М. надсилались до 
Державної податкової інспекції за місцем реєстрації, Служби безпеки України.

За результатами проведеної перевірки, наданих письмових пояснень 
Нагорною Л.М. та підтверджуючих документів, Державна податкова інспекція 
у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві повідомила, що у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, 
набутого (набутих) нею 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 Нагорною Л.М. із 
законних джерел.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких 
застосовано положення Закону України «Про очищення влади», отриманого з



офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України, за вказаними параметрами 
пошуку інформація щодо Нагорної Л.М. відсутня.

Служба безпеки України повідомила про відсутність будь-яких 
відомостей щодо Нагорної Л.М.

За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо Нагорної 
Людмили Миколаївни не застосовуються заборони, передбачені частиною 
третьою/четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Начальник відділу з питань кадрової 
роботи та державної служби 
(найменування посади керівника відповідального 
структурного підрозділу органу державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

(підпис)
кад рової ро б оти  і

Т. Л.Г натівська
(ініціали та прізвище)


