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Управління Держпраці 
у Закарпатській області

вул. Минайська, 16, 
м. Ужгород,
88018

Ваш запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України 
«Про очищення влади», стосовно особи; Січка Лілія Феодосіївна, 
- р.н., місце народження: м. 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 М. Глуговський

http://www.ssu.gov.ua
mailto:sbu_cu@ssu.gov.ua
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І'
Додаток 5 

до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2015 р. № 167)

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

Відповідно до пунктів 1 • 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищені^я 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, № 563,
____________________ Управління Держпраці у Закарпатській області_______________________

(найменування органу лержавної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

Завідувач сектору з питань експертизи умов праці
(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
__________________________ Січки Лілії Феодосіївної________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

дата та місце народження.

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

реєстраційний но-мер облікової картки платника податків,

місце проживання.

Управління Держпраці у Закарпатській області
місце роооти,

головний державний інспектор
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 2015 рік, а також інщі 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 Січки Лілії Феодосіївної
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Служби_____________безпеки_____________України :
Ужгородської об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області:

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів: Служба безпеки України повідомила, що в результаті 
перевірки наявних матеріалів відсутні відомості щодо Січки Л.Ф.;

(найменування органів перевірки)



І'
Ужгородська об’єднана ДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області

(найменз'вання органів перевірки)

повідомила; що, перевіркою встановлено, що Січка Л.Ф. у 
відомості щодо наявності майна (майнових прав) набутого

Декларації вказано достовірні 
(набутих) Січка Л.Ф. за час

перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини перщої статті 2 Закону України «Про 
очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права) 
Січка Л.Ф.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) 
Січка Л.Ф. у Декларації, набутого (набутих) Січка Л.Ф. за час перебування на посадах, визначених 
у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону' України «Про очищення влади», відповідає наявній 
податковій інформації про доходи, отримані Січка Л.Ф. із законних джерел.

З урахуванням письмсвих пояснень Січка Л.Ф. та підтвердних документів встановлено 
достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону, вказаних 
Січка Л.Ф. у Декларації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Січки Лілії Феодосіївної
(прізвище, ім'я та по батькові особи)

не застосовуються
(не застосовуються/застосовуються) 

статті 1 Закону України “Про очищення влади” .

Завідувач сектору персоналу

Управління Держпраці у Закарпатській області 
(найменування-посади керівника відповідального 

структурного підрозділу органу державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

, заборони, передбачені частиною третьою і четвертою
(третьою/четвертою)

20.02.2017 року



УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УЖГОРОДСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

88017, м. Ужгород, вул. ЗагорськаДО-а; тел/факс: 64-37-35, е-таі1:(іріигг@икгр05І.иа, код: 39595916

на№ ВІД _

Управління Держпраці v Закарпатській 
області
88018, м.Ужгород, вул.Минайська, 16

~ч<ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказом Міністерства фінансів України 
від 03 листопада 2014 року № 1100

ВИСНОВОК 
про результати пере;вірки достовірності відомостей, 

передбачених йунктом 2 частини п’ятої статті 5 
Закону України «Цро очищення влади»

Січка Лілія Феодосіївна, яка працює (претендує на зайняття) головним 
державним інспектором сектору з питань екепертизіз умов праці 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 четвфтою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», затвердженого постановою Ка,бінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 року № 563, та Порядку проведення перЬвірки 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 ДШ ГУ ДФС у Закарпатській області проведено 
перевірку відомостей, визначених пуню ом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про 
очищення влади» щодо Січка Л.Ф.,

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, передбаченаї—Законом України «Про очищення влади», 
завірена копія паспорту, завірена копія трудової книжки.

Запити про надання відомостей про Січка Л.Ф. 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 посдуг,_л_ов!язаних_з__
використанням автотранспортних засобів з обслуговування м.Ужгорода, Ужгородського, 
Перечинського та Великоберезнянського районів УДАІ УМВС України в Закарпатській



і ’ '

області. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна авіаційна 
служба України.

Ужгородською ОДНІ було отримано відповіді від наступних організацій: ЦБД 
ДРФО ДФС України (відповідь про доходи), Реєстраційна служба управління юстиції 
Закарпатської області, Центр з надання послуг, пов’язаних з використанням 
автотранспортних засобів з обслуговування м.Ужгорода, Ужгородського, Перечинського 
та Великоберезнянського районів УДАІ УМВС України в Закарпатській області 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 Головні го управління Держгеокадастру у Закарпатській області.

Додатково громадянці Січка Л.Ф. 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 Січка Л.Ф. надала письмове пояснення, згідно якого пояснює 
наступне: '

- адреса реєстрації-проживання будинок за адресою
належить на праві приватної власності, будинок придбаний згідно 

договору к>тіівлі продажу від 06.07.1990;
- земельна ділянка загальною площею 7100 кв.м. за адресою

виділена декларанту згідно рішеня XVI сесії 21 від 27.09.1993 та 
рішення 10 сесії 23 від 05.05.2000 скликання Пацканівської сільської ради безоплатно;

- у власності декларанта транспортні засоби не знаходяться;
- вказаний дохід в декларації являється заробітною платою декларанта.
Перевіркою встановлено, що Січка Л.Ф. у Декларації вказано достовірні

відомості щодо наявності майна' (майнових прав), набутого (набутих) Січка Л.Ф. за час 
перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону 
України "Про очищення влади", які відповідають наявній податковій інформації про 
майно (майнові права) Січка Л.Ф. ' •

Перевіркою також встановлено, Що. вартість майна (майнових прав), вказаного 
(вказаних) Січка Л.Ф. у Декларації, набуто'го (набутих) Січка Л.Ф. 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 Січка 
Л.Ф. із законних джерел.

Результат перевірки
З урахуванням письмових пояснень Січка Л.Ф. та підтвердних документів 

встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 
Закону, вказаних Січка Л.Ф. у Декларації.

У випадку надходжёння відповідей від Державних установ (організацій), відсутніх 
станом на дату написання Висновку, згідно яких мйжуть бути встановлені розбіжності 
(невідповідності) даних Декларації-про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру даним відповідних держуе-та^нов {організацій), у даний Висновок про результати
перевірки достовірності відо 
Закону України «Про очищі 
повідомлено додатково. Ц

р
Начальник Ужгородсько"'' 
ГУ ДФС у Закарпатськії!

Орел 
644371 

Павлюк

 ̂д^ачених пз.'нктом 2 частини п’ятої статті 5 
^ ^ ь  бути внесені^тіни, про що заявника буде

В.В. Пацкан


