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Управління Держпраці 
у Закарпатській області

88018. м.Ужгород, вул.МипайськаДб 

ВИСНОВОК
про результати перевірки достовірності відомостей, 

передбачених пунктом 2 частини п ’ятої е тап і 5 
Закону України «Про очищення влади»

Данило Ольги Юліївни, яка працює на посаді головного державного інспектора 
сектору експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг 
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 третього 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, ДПІ у м, Ужгороді 
ГУ ДФС у Закарпатській області проведено перевірку відомостей, визначених пунктом 2 
частини п 'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» щодо Данило Ольги 
Юліївни, РНОКПП 7 - - -

Для проведення перевірки отримувалися запит про перевірку, копія декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік (далі-декларація), 
а також інші документи: копія паспорта, копія заяви про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України «Про очищення влади».

Занити про надання відомостей щодо Данило Ольги Юліївни надсилалися до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державного агентства земельних
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ресурсів України, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому 
транспорті, Державної авіаційної служби України, у відділ Державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ужгородського міськрайонного управління 
юстиції, до УДАІ УМВС України в Закарпатській області.

На час складання висновку відповіді від Державної інспекції України з безпеки на 
морському, річковому транспорті, Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку відсутні.

Данило Ольга Юліївна відображає в декларації, в розділі «відомості про нерухоме 
майно» наявність житлового будинку загальною площею 198,8 кв. м. та прибудинкової 
земельної ділянки площею 970 кв. м. у " і які були набуті від батька згідно з
договором дарування від 20.08.2012 р. (копії підтверджуючих документів додаються до 
письмового пояснення Данило Ольги Юліївни).

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Данило 
Ольги Юліївни та наданих документів встановлено, що нею у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо 
наявності майна, набутого за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 -  10 
частини першої е тап і 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній 
податковій інформації про майно Данило Ольги Юліївни.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Данило 
Ольги Юліївни та наданих документів встановлено, що вартість майна, вказаного нею у 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, 
набутого 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 Данило Ольгою Юліївного із законних джерел.

Начальник ДНІ у м. Ужгор< 
ГУ ДФС у Закарпатській ос М.П. Бадида

Зан І.В.
тел. 095-886-11 -50



Додаток 5 
до Порядку

редакції постанови Кабінету М іністрів України 
від 25 березня 2015 р. №  167)

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 М іністрів України від 16 жовтня 2014 р. №  563,
_______________________У правління Держпраці у Закарпатській області ______________________

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, н якому займас 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
__________________________ Данило Ольги Ю ліївни_________ __________________ ___________

{прізвище, ім :я та по батькові особи,

дата та .місце народжеь,^.,

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

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце проживання,

Управління Держпраці у Закарпатській області 
місце роботи,

головний державний інспектор сектору експертної роботи, ринкового нагляду та надання
адміністративних послуг 

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади’'}

Для проведення перевірки подавалася копія заяви особи про проведення перевірки, 
передбаченої Законом У країни “Про очищення влади” , декларація про майно, доходи, виграти 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 Данило Ольги Ю ліївни
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Державної податкової інспекції у м. Ужгороді Головного управління ДФС

у Закарпатській області
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Державна податкова інспекція в м. Ужгороді Головного 
управління ДФС у Закарпатській області

(найменування орі амін перевірки)



повідомила, що. за  результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Данило 
Ольги Ю ліївни та наданих документів встановлено, шо нею у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за  2014 рік вказано достовірні відомості щодо 
наявності майна, набутого за  час перебування на посадах, визначених у  пунктах 1 - 1 0  частини 
першої статті 2 Закону У країни «Про очищення влади», які відповідають наявній податковій 
інформації про майно Данило Ольги Ю ліївни.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень та наданих 
документів встановлено, ш о вартість майна, вказаного нею у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого за час перебування на посадах, 
визначених у пунктах 1 -  10 частини першої статті 2 Закону України «П ро очищення влади», 
відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані Данило Ольгою Ю ліївною із 
законних джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо Данило О.Ю.
(прізвище, ім ’я та по батькові особи)

______не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою  і четвертою
(не застосовуються/застосовуються) (третьою/четвертою)

статті 1 Закону України ‘‘Про очищення влади” .

Завідувач сектору персоналу

Управління Д ержпраці у Закарпатській області ^  Ю.В. Дрогальчук
(найменування посади керівника відповідального У‘(п ідпір) (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу органу державної /
влади/органу місцевого самоврядування)

02.10.201 5 року


