
Щодаток 5

ло Порядку (в редакцii постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 25 березня 20l5 р. Х9 l67)

довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоi

Законом Украihи "Про очищення владиll

Вiдповiдно до пунктiв l i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни пПро
очищення влади) та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостеЙ
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою
cTaTTi 1 Закону УкраiЪи <Про очищення влади)), затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1б жовтня2014 року J\b 56З, з урахуванням змiн
до Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуваннrI
заборон, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни
<Про очищення влади), внесених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
25 березня 20115 року Ng l67 Печерською районною в Micmi Кuевi dернсавною
аdмiнiсmрацiею проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1

Закону Украiни <Про очищення влади)), щодо
Атаманенка Богдана Юрiйовича,

(прiзвище. iм'я та по батьковi особи.

дата та мlсце народження,

серiя та номер паспорта громадянина Украiни, ким i коли виданий,

реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв,

проживання,

Печерська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя,
мiсце роботи,

головний спецiалiст вiддiлу iнформацiйних технологiй Печерськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

посада на час застосування поло)l(снь Закону Украiни "Про очtлщенrrя влади"

Щля проведення перевiрки подавалися копii заяви Атаманенка Б.Ю. про
проведення перевiрки, передбаченоТ Законом Украiни <Про очищення влади),
cTopiнoк паспорта громадянина Украiни, картки фiзичноi особи - платника
податкiв, декларацiТ про маЙно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового
характеру за2018 piK, трудовоI книжки.

Вiдповiдно до записiв у трудовiй книжцi та матерiалiв особовоi справи
Атаманенко Б.Ю. у перiод, що пiдлягае перевiрцi, на посадах в органах
прокуратури та на посадi суллi не працював.

Вiдповiдно до записiв у трудовiй книжцi та матерiалiв особовоi справи
Атаманенко Б.Ю. у перiод, що пiдлягае перевiрцi, працював в Службi Безпеки
УкраiЪи.

Запити про надання вiдомостей щодо Атаманенка Б.Ю. надсил€Lлися до:
Головного управлiння ДФС у м. Киевi, Нацiонального агентства з питань
запобiгання корупцii, Служби безпеки УкраТни.



За результатами розгляду запитiв:
- Нацiонапьне агентство з питань запобiгання корупцii (вх. J\ъ 105-4935/1

вiд 30 жовтня 2019 року) повiдомило, що Нацiональне агентство не визначене

як орган державноi влади, надiлений повноваженнями щодо пРОВеДеННЯ

вiдповiдноi перевiрки, та вiдсутнс у перелiку органiв, що проводять таку

перевiрку.
_ Служба безпеки Украiни (вх. Nч |05-4992/1 вiд 04 листопада 2019 року)

повiдомила, що запити не надсилаються для проведення перевiрки

достовiрностi вiдомостей щодо застосування критерiТв, передбачених частиноЮ

четвертоi cTaTTi 3 Закону, до осiб, якi були народженi пiсля 1973 року.
- Головне управлiння ,.ЩФС у ,. Кисвi (вх. 105-523811, вiд 18 листопада

2019 року) _ <<Перевiркою встановлено, що Атаманенком Б.Ю. у ,ЩекларацiТ
BKztзaHo вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), набутого (набутих)
Атаманенком Б.Ю. за час перебуваннJI на посадах, визначених у пунктах 1-10

частини першоТ cTaTTi 2 Закону Украiни <Про очищення влади), якi
вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацii про майно (майновi права)
Атаманенка Б.Ю.

Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав),
вказаного (вказаних) Атаманенком Б.Ю. у .Щекларацii, набутого (набутих)
Атаманенком Б.Ю. за час перебуваннЯ на посадах, визначених у пунктах 1-10

частини першоi cTaTTi 2 Закону Украiни <Про очищення влади)), вiдповiдас
наявнiй податковiй iнформацii про доходи, отриманi Атаманенком Б.Ю. iз
законних джерел.

Результат перевiрки
За результатами проведеноi перевiрки Атаманенка Б.Ю. встановлено

достовiрнiсть вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятоI cTaTTi 5 Закону,
вказаних Атаманенком Б.Ю. у,,Щекларацii>.

Вiдповiдно до пункту |4 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
25 березня 2015 року J\л 167, за вказаними параметрами пошуку в единому
державному peecTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону Украiни
uПро очищення влади)) iнформацiя щодо Атаманенка Б.Ю. вiдсутня.

За результатами проведеноТ перевiрки щодо Атаманенка Бюгдана
Юрiйовича не застосовуються заборони, передбаченi частинами третьою i
четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи оПро очищення влади).

Заступник керiвника апарату -

начальник вiддiлу управлiння персонztлом фtщи- любов Синlк


