
Додаток 5 
до Порядку

в редакції постанови Кабінет}' М іністрів України 
від 25 березня 2015 р. №  167)

03. Уз
ДОВІДКА 

про результати перевірки, передбаченої 
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п 'ято ї 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. Лг« 563,

__________ Управління Держпраці у Закарпатській області___________________________
(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
________ _________________ Гукс Маріанни Михайлівни__________

(прізвище, ім'я та по батькові особи,

д а т  СІ Т й  ivi.-s.j_i. С г іа р и д л ч с г ш у і .

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

реєстраційний номер облікової картки платника попятот

місце проживання.

місце роботи.

головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайня тість
та інших нормативно -  правових актів______________________ _________ __________________________

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалася копія заяви особи про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларація про майно, доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, а також інші документи

копія сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім 'я та по батькові: копія_

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб -  платників податків:

копія трудової книжки_________________________________________________________________________
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Гукс Маріанни М ихайлівни_______________ ___ __
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися д о : Служби Безпеки України. Ужгородської об 'єднаної ДПІ Головного управління 
ДФС у Закарпатській області __________

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів: 1) Служба Безпеки України_____________________________
(найменування органів перевірки)



повідомила: шо. в Службі Безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні 
будь-які відомості щодо зазначеної особи._______________________________________________________г__

2) У ж городська  об 'єднана  ДПІ Головного управління Д Ф С  у Закарпатській області______
(найменування органів перевірки)

повідомила: що, за результатами проведеної перевірки з урахуванням  письмових пояснень Г\.;с  
М .М . та п ідтвердних документів встановлено, що Гукс М .М . у декларації про, майно, дох о д и. 
витрати і зобов 'язанн я  фінансового характеру за м и н у л и й  рік вказано достовірні відомості ійоди 
наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Гукс М .М . за час перебування на посадах. 
визначених \  пунктах 1 - 1 0  частини перш ої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які 
відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) Гукс М.М.

______За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Гукс М.М. та
підтвердних документів  встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних,' 
Гукс_ М .М. у декларації  про майно, доходи, витрати і зобов 'язання  фінансового характеру за 
минулий рік, набутого (набутих) Гукс М .М . за час перебування на посадах, визначених у гіункі ах 
1 -  10 частини перш ої статті 2 Закону України «Про очищ ення влади», відповідає наявній 
податковій інформації про доходи . отримані Гукс М.М. із законних джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, шо до Г укс М аріанни М ихай лівни
(пр ізвищ е, ім 'я  та  по  батькові особи)

___ не застосовую ться заборони, передбачені частиною третьою і четвертою__________
(не застосовуються/застосовуються) (третьою/четвертою)

статті 1 Закону У країни “ Про очищення влади” .

Завідувач сектору персоналу

Управління Держпраці у  Закарпатській області 
(найменування посади керівника відповідального 

структурного підрозділу органу державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

Ю .В .Дрогальчук
(ініціали та прізвище)

03.03.2016 року
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УЖГОРОДСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЇ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТ
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Управління Держи раці 
в Закарпатській області
88018, м.Ужгород, вул. Мансійська, 16

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказом Міністерства фінансів України 
від 03 листопада 2014 року № 1100

ВИСНОВОК
про результати перевірки достовірності відомостей, 

передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 
Закону України «Про очищення влади»

і укс Маріанна Михайлівна, яка працює (претендує на зайняття) головним 
державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про працю, 
зай: тгість тг. іншії:. нормагиьнс -  правових ак.іь.

Відповідно до пункту 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення 
влади». Порядку пре ведення 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 року № 563, та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, 
передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року № 
1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 
1385/26162,

Ужгородською об’єднаною ДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області проведено 
перевірку відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про 
очищення влади» щодо І укс М. М., РИОКІІП:

Для проведення перевірки отримувалися: запит про перевірку, копія декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, заява про 
проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», завірена 
копія паспорту, завірена копія трудової книжки.

Запити про надання відомостей про Гуке М. М. надсилалися до: ЦБД ДРФО ДФС 
України (запит про доходи). Державна інспекція України з безпеки на морському та 
річковому транспорті, Державне агентство земельних ресурсів України, Реєстраційна 
служба управління юстиції Закарпатської області, Центр з надання послуг, пов'язаних з 
використанням автотранспортних засобів з обслуговування м.Ужгорода. Ужгородського. 
Перечинського га Великоберезнянського районів УДАІ УМВС України в Закарпатській 
області. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна авіаційна 
служба України. и  , ,
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Ужгородською ОДПІ було отримано відповіді від наступних організацій: ЦБД 
ДРФО ДФС України (відповідь про доходи). Реєстраційна служба управління юстиції 
Закарпатської області, Державне агентство земельних ресурсів України, Центр з надання 
послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування 
-.Ужгорода, Ужгородського, Ііеречинського та Великоберезнянського районів УДАІ 
■ V оС України в Закарпатській області, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку та Державна авіаційна служба України.

Станом на дату написання Висновку Ужгородською ОДНІ не було отримано 
відповідь від Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому 
транспорті та Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області.

Додатково громадянці Гуке М. М., було надіслано лист-запит щодо надання 
пояснень причин виникнення недостовірностей (невідповідностей) та представлення копій 
документів, які підтверджують зазначені у Декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового характеру відомості.

Громадянка Гуке М. М. надала письмове пояснення, згідно якого пояснює 
наступне:

- житловий булинок за адресою- ~ • у
П. * IVА

'копії документів додано до пояснення);
- земельна ділянка площею 0,2262 га за адресою:

і ■ а декларантом у власність згідно державного акту на
право власності на земельну ділянку від 29.07.2009 р. (копії документів додано до 
пояснення);

- земельна ділянка площею 0,10 га за адресою: ~
37 4 пгкла; -нтом у власність згідно рішення Невицької сільської
ради від 26.06.2008 р. (копії документів додано до пояснення).

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень 
Гуке М. М. та підтвердних документів встановлено, що Гуке М. М. у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік вказано 
достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) 
Гуке М. М. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  частини першої 
статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній податковій 
інформації про майно (майнові права) Гуке М. М.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень 
Гуке М. М. та підтвердних документів також встановлено, що вартість майна (майнових 
прав), вказаного (вказаних) Гуке М. М. у декларації про майно, доходи, виграти і 
зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, набутого (набутих) Гуке М. М. за час 
перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  частини першої статті 2 Закону 
України «Про очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про доходи, 
отримані Гуке М. М. із законних джерел.

У випадку надходження відповідей від Державних установ (організацій), відсутніх 
станом на /дату написання Висновку, згідно яких можуть бути встановлені розбіжності 
(невідповідності) даних Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру даним відповідних держустанов (організацій), у даний Висновок про результати 
перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 
З а к о н у  України «Про очищення влади» можуть бути внесені зміни, про що заявника буде 
повідомлено додатково.

13.о. начальника Ужгородської ОДПІ
ГУ ДФС у Закарпатській області Л  ^  Д.В. Ковбин

О р е  7
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С Л У Ж Б А  Б Е З П Е К И  У К Р А Ї Н И
вул. Володимирська. 33, м. Київ. 01601, тел./факс: (044)226-34-31, тел. 256-99-05 

www.ssu.gov.ua. е-таіі: sbu__cu@ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034074

23 01. 2 2 У/Ч732£г/\ На № вщ

Прим. №Ь /

Управління Держпраці 
у Закарпатській області

вул. Минайська, 16, 
м. Ужгород,
88018

Ваш запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України 
«Про очищення влади», стосовно особи: Гукс Маріанна Михайлівна, 
08.05.1958 р. н., місце народження: с. Невицьке Ужгородського району 
Закарпатської області, у Службі безпеки України розглянутий.

Повідомляємо, що в Службі безпеки України в результаті перевірки 
наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо зазначеної особи.

Заступник Голови Служби 0 .
7
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