
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 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 р. № 563,

Управлінням Держпраці у Рівненській області 
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади”, щодо

КОНДРАЧУК Оксани Василівни
народ.: 26 січня 1995 року в смт. Оржів, Рівненського району, Рівненської

області.
паспорт: серія МЮ № 264875, виданий 01 березня 2011 року Рівненським 

РВ УМВС України в Рівненській області
реєстраційний номер облікової картки платника податків -  3472402747
проживає: смт. Оржів Рівненського району Рівненської області, 

вул. Армійська, буд. 2, кв. 33. 
працює: Управління Держпраці у Рівненській області
посада: головний державний інспектор відділу з питань здійснення
державного контролю за додержанням законодавства про працю,
зайнятість та інших нормативно-правових актів

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 2017 рік, а 
також інших документів -  паспорта, реєстраційного номера облікової картки 
платника податків, трудової книжки.

В Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення 
Закону України «Про очищення влади», інформація по КОНДРАЧУК Оксані
Василівні відсутня.

Запит про надання відомостей щодо КОНДРАЧУК Оксани Василівни
надсилалися до ГУ ДФС у Рівненській області.

За результатами розгляду запиту, ГУ ДФС у Рівненській області (висновок 
від 15.08.2018 № 6478/10/17-00-13-03-04) повідомила, що перевіркою
встановлено що:



1. КОНДРАЧУК Оксаною Василівною у Декларації вказано достовірні 
відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) 
КОНДРАЧУК О.В. 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) 
КОНДРАЧУК О.В.

2. Вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) КОНДРАЧУК 
О.В. у Декларації, набутого (набутих) КОНДРАЧУК О.В. за час перебування на 
посадах, визначених у пунктах 1-Ю частини першої статті 2 Закону України 
«Про очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про доходи, 
отримані КОНДРАЧУК О.В. із законних джерел.

З урахуванням письмових пояснень КОНДРАЧУК О.В. та підтвердних 
документів (за наявності), встановлено достовірність відомостей, визначених 
пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону, вказаних КОНДРАЧУК О.В. у 
Декларації.

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

Завідувач сектору персоналу Н.В. Пєчнікова

22.08.2018


