
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 № 563 ( із змінами), управлінням Пенсійного фонду України в м. Ужгороді
Закарпатської області проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади", щодо

Чурей Світлани Михайлівни, \ 07.08.1988 року народження в с. Прикордонне, 
Ужгородського району, Закарпатської області, серія ВР та номер паспорта 469989, 
виданого Ужгородським РВ УМВС України у Закарпатській області 28.12.2011, 
ідентифікаційний код 32361186604, місце проживання: 89420, Закарпатська область, 
Ужгородський район, с. Ботфалва, вул. Садова, буд. 1,1 місце роботи: управління 
Пенсійного фонду України в м. Ужгороді Закарпатської області, начальник відділу 
обслуговування громадян.

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 інших документів 
паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

Запити про надання відомостей щодо Чурей Світлани Михайлівни надсилалися до 
ДП1 у м. Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській області (вих №10272/13 від 01.09.2015.)

За результатами розгляду запитів ДПІ у м. Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській 
області (№3614/10/17-1 від 02.11.2015р.) повідомило:

за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Чурей 
Світлани Михайлівни та підтвердних документів встановлено, що Чурей Світланою 
Михайлівною у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових 
прав), набутого (набутих) Чурей Світланою Михайлівною за час перебування на посадах, 
визначених у п.п. 1-10 ч. 1 ст. 2 Закону України “Про очищення влади”, які відповідають 
наявній податковій інформації про майно (майнові права) Чурей Світлани Михайлівни.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Чурей 
Світлани Михайлівни та підтвердних документів встановлено, ідо вартість майна 
(майнових прав), вказаного (вказаних) Чурей Світланою Михайлівною у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, набутого 
(набутих) Чурей Світланою Михайлівною за час перебування на посадах, визначених у 
п.п. 1-10 ч. 1 ст. 2 Закону України “Про очищення влади”, відповідає наявній податковій 
інформації про доходи, отримані Чурей Світланою Михайлівною із законних джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Чурей Світлани 
Михайлівни не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою/четвертою 
статті 1 Закону України “Про очищення влади”.
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