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ДОВ1ДКА 
про результата перев1рки, передбачено'Т 

Законом УкраТни «Про очищения влади» 

Вщповщно до пункт1в 1 1 2 частини и'ято'Т статп 5 Закону Укра'Тни «Про 
очищения влади» та Порядку проведения перев1рки достов1рност1 вщомостей 
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою \ четвертою 
статт1 1 Закону УкраТни «Про очищения влади», затвердженого постановою 
Кабшету М1шстр1в УкраТни в1д 16 жовтня 2014 р. №563, 

в управлшн! житлово-комунального господарства Голоспвсько'Т районно'Т в 
М1СТ1 Киев! державно'Т адм1н1страцп 

(найменування органу державноУ влади/органу мкцевого самоврядування, в якому займае посаду (претендуе на 
зайняття посади) особа) 

проведено перев1рку достов1рност1 вщомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою 1 четвертою стати 1 Закону УкраТни «Про 
очищения влади», щодо 

Мирзак Оксани Микола'Твни 
(пр13ВИЩе, 1м'я, по батьков! особи, 

дата та М1сце народження, 

сер1я та номер паспорта громадянина Украши, ким 1 коли виданий, 

реестрац1йний номер облжово'Г картки платника податк1в, мюце проживания, 

управл1ння житлово-комунального господарства Голоспвсько'Т районноТ в М1СТ1 
Киев! державно'Т адмшютрацп 

м1сце роботи, 



головний спещалкт вщдшу бухгалтерського облшу 
посада на час застосування положень Закону Украши «Про очищения влади») 

Для проведения перев1рки подавалися копп заяви особи про проведения 
перев1рки, передбаченоТ Законом УкраТни «Про очищения влади», декларацп 
про майио, доходи, витрати 1 зобов'язання фшансового характеру за 2014 р1к, а 
також копи трудовоТ книжки, паспорта громадянина Украши та картки 
платника податюв. 

Запит про надання вщомостей щодо Мирзак О.М. надсилався до 
Державно! податковоТ шспекци Головного управлшня ДФС у лиси Киев! за 
мюцем реестрацп. 

За результатами розгляду запиту Державна податкова шспекщя 
Головного управлшня ДФС у мют1 Киев1 за м1сцем реестрацп повщомила - у 
декларацп про майио, доходи, витрати 1 зобов'язання фшансового характеру з 
урахуванням письмових пояснень та пщтвердних докуменпв, встановлено, що 
Мирзак О.М. вказаш достов1рш ведомость 

Враховуючи зм1ни до Порядку проведения перев1рки достов1рност1 
в1домостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою 1 
четвертою статп 1 Закону Украши «Про очищения влади», внесет постановою 
Кабшету Мшютр1в Украши вщ 25 березня 2015 року № 167, вщповщно до 
запис1в у трудовш книжщ 1 матер1ал1в особово'1 справи, встановлено, що 
Мирзак О.М. не займала посади в органах прокуратури, органах внутршшх 
справ, в органах судовоТ системи в пер1од, що пщлягае перев1рц1. 

Кр1м того, згщно з витягом з Сдиного державного реестру ос1б, щодо 
яких застосовано положения Закону УкраТни «Про очищения влади», 
отриманого з офщшного веб-сайту Мшютерства юстици УкраТни, за вказаними 
параметрами пошуку шформащя щодо Мирзак О.М. вщеутня. За результатами 
проведено'Т перев1рки встановлено, щодо Мирзак Оксани Микола'Твни не 
застосовуються заборони, передбачеш частиною третьою/четвертою статт1 1 
Закону УкраТни «Про очищения влади» 


