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Управління держпраці у Закарпатській області

вул. М инайська, 16, 
м.Ужгород, 88020

ВИСНОВОК
про результати перевірки достовірності відомостей, 

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

Питьовки Ярослава Михайловича, головного державного інспектора відділу з 
питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно -  правових 
актів Управління держпраці у Закарпатській області .

Відповідно до пункту 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення 
влади», 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 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, Державною податковою інспекцією в Іршавському районі ГУ ДФС у 
Закарпатській області проведено перевірку відомостей, визначених пунктом 2 частини 
п ’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» щодо Питьовки Ярослава 
Михайловича, РНОКПП: ; народження, місце народження

Для проведення перевірки отримувалися :
Запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про 
очищення влади» Управління держпраці у Закарпатській області від 
17.06.2015 року №07-01/26 (зареєстрований в ДПІ в Іршавському районі 
вх.№ 848/10 від 18.06.2015 року).
завірена копія заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом 
України «Про очищення влади» (додаток 1 до Порядку); 
завірена копія 1-5 та 10-11 сторінок паспорту;
завірена копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 
завірена копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2014 рік (на 6 аркушах); 
завірена копія трудової книжки (на 3 аркушах); >».. ^ / -



Запити про надання відомостей про Питьовки Ярослава Михайловича надсилалися 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державного агентства 
земельних ресурсів України, Управління Держземагентства у Іршавському районі 
Закарпатської області, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому 
транспорті, Державної авіаційної служби України, ЦБД ДРФО ДФС України, 
реєстраційної служби Іршавського районного управління юстиції Закарпатської області, 
Центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів з 
обслуговування Іршавського району УДАІ УМВС. України в Закарпатській області, 
Державної інспекції сільського господарства в Закарпатській області. На надісланий запит 
про надання відомостей відповіді не отримано від Державної інспекції України з безпеки 
на морському та річковому транспорті.

За результатами розгляду запитів Державна авіаційна служба України повідомила 
про відсутність повітряних суден, Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку повідомила про відсутність цінних паперів, Управління Державного агентства 
земельних ресурсів України повідомили про відсутність земельних ділянок, відділ 
Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Іршавського 
районного управління юстиції повідомили про відсутність нерухомого майна, Державна 
інспекція сільського господарства в Закарпатській області повідомили про відсутність 
рухомого майна, Центр надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних 
засобів з обслуговування Іршавського району УДАІ УМВС України в Закарпатській 
області повідомили про відсутність рухомого майна.

Управління держпраці у Закарпатській області надано копію трудової книжки 
відповідно до якої Питьовка Ярослав Михайлович з 05.02.2007 року перебуває на посадах 
визначених у пунктах 1 - 1 0  частини першої статті 2 Закону України «Про очищення 
влади».

За результатами проведеної перевірки встановлено, що Питьовка Ярослав 
Михайлович у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна, набутого 
Питьовка Ярославом Михайлович 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 Питьовки Ярослава Михайловича.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що вартість майна вказаного 
Питьовком Ярославом Михайловичем у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік набутого Питьовком Ярославом 
Михайловичем за час перебування на посадах визначених у пунктах 1 - 1 0  частини 
першої статгі 2 Закону України «Про очищення влади», відповідає наявній податковій 
інформації про доходи, отримані Питьовком Ярославом Михайловичем із законних 
джерел.

Р.М.Жибак


