оо Пор"о*/uОffi:Н' постанови Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2015 р. Nч l67)

довIдкА

про результати перевiрки, передбаченоТ
Законом УкраТни "Про очищення влади"

I]iдповiдно ло пунктiв l таlабо 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни "Про
очищення влади" та Порялку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо
застосуваI-Iня заборон, передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи
"Про очищення влади", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16
жовтня 2014 р. N,] 5б3,

Державною екологiчною iнспекцiею Полiського ОКРvГv.

(tlаiiNlеllуl]аНllяup,nn1'л.p,@oГoсaмoBpядуBaння'BякoмузaйМасnocадy(пpстендyснaзайнятгяпoсaди)oсoба)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами TpeTboIO i четвертою cTaTTi 1 ЗаконУ Украiни'ОПро очищення влади", ЩоДо

с,I,F]ФАIlю

Степано
(ltplзI}t,|llte.

lM,l

I,a tttl

я Bt{

002594
)!sрд,н и в ЖитомирськiИ
пас

3

батьковi особи, дата та мiсце народження,

1

серlя 1,а l]o]!tep Ilаспорта громадянина

2з409|\876

Житоми

березня

Украiни, ким i коли виданий,

л. 5-й

за

ресстраrtiйrrий rroMep облiковоI картки платника податкiв, мiсце проживання,

та

IIрац}Q__q

на посадi - головного спецiа"tiста вiддiлУ державного екологiчного наглядУ
1ння

-запов

(щцt,гролкr),1

Житоми
По:riського
державного iнспектора
округy
Полiського
сеDедовиlша
--- ------_ -_
tог,iчtlого шагл

окр}чгу *

-:

з

охорони навколишнього

Mlictte робоr,и. посада на час застосування положень Закону

пDИDОДНОГО

Украiни "Про очищеНня вл4ди")

/{ля rrровеllення Ilеревiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
ltередба.lсttсlт Законом Укратrtи "про очиtцення влади", а також iнших документiв, та запит
до F{at1icltlыlbHo1,o агентства з питань запобiгання корупцii, копiТ cTopiHoK паспорта
громадяIlиrrа Украiни з даними про прiзвище, iм'я, по батьковi, видачу паспорта, мiсце
ресстрашiТ; документа, що пiдтверлжус ресстрацiю у ,Щерх<авному peecTpi фiЗИчНИХ ОСiб пllатникiв податкiв; труловоi книжки, .Щекларацiю особи, уповноваженоi на Виконання
функlriй держави або мiсцевого самоврядування, за 2020 piK СтефанюкоМ М.С. ПОДаНО
вiдтtовiдно до вимог роздiлу VII Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>
(

зitзttачаються за наявностi)

Запити про надання вiдомостей щодо Стефанюка

М.С.

надсилt}лись до

(прiзвище та iнiцiали особи)

l.
2.
3,

Служби безпеки УкраТlrи
Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii
MiHicTepcTBa внутрirпнiх справ Украiни
(найменування органiв перевiрки)

Заltи,l,и tte напраI]JIrlJ]ись до: до l_{ентрально-захiдного мiжрегiонаJlьного управлiння
Мiнiс,герс,l,ва Iос,гицii у зв'язку з вiлсутнiстю вiдомостей про СТЕФАНЮКА М.С. у СдиномУ
/1ержавному peecTpi осiб, rцодо яких застосовано положення Закону Украiни "Про очищеннЯ

влади"; до ЛСД та ГенераJIьноi прокуратури Украiни оскiльки в матерiалах особовоi справи
С'ГЕФдIJIОКД М.С. вiдсутня iнформаuiя, що свiдчить про те, що особа заЙмала посаДи В
IIравоохоронних органах, органах прокуратури, не займала посаду сУДдi в ПеРiОД, ЩО
гIiд:tягас rrepeBipui.
За резуrlьтатами розгляду запитiв:

- Сlt_у:lкбп безпекч Украiнч повiдомило, що в результатi перевiрки наяВниХ МаТеРiаЛiВ
вiлсу,гнi бу,,rь-якi вiдомостi щодо Стефанюка М.С.;
- MiHicmepcm1o внуmрiшнiх справ Украiнu повiдомило, Що в результатi проведеноТ
rlеревiрки пiлстав для застосування заборон, передбачених Законом Украiни кпро очищення
ВЛаДИ), на пiдставi критерiТв, визначених пп. 9, 10, 1 1 частини 2 та частиною 3 cTaTTi 3
даного Закону, щодо Стефанюка М.С. не виявлено;
- Нацiональltе аzенmсmво з пumань запобizання корупцii повiдомило: (що пунктом 2
час1ини tt'я,гоi стат,гi 5 Закону Украiни кПро очищення влади)) передбачено проведення
tlеревiрки ztocToBipHocTi вiдомостей щодо наявностi майна (майнових прав) та вiдповiднiсть
BapTocTi майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларацii особи, уповноваженоi на
виконання функчiй держави або мiсцевого самоврядування, доходами, отриманим iз
законних джерел.
Водночас, Законом Украiни кПро запобiгання корупцiТ> до повноважень Нацiона;lьНОГО
агеtl1ства tle вiднесено затвердження порядку перевlрки достовlрност1 вlдомостеи ЩОДо
наявltос,гi майна (майнових прав) та вiztповiднiсть BapTocTi майна (майнових прав), вкrваного
(вка:заtlих) у /tекларацiТ особи, уIlовнова}кеноi на виконання функчiй держави або мiсцевого
самоврядуванI{я, лохолам, отриманим iз законних джерел та зазначено, що стаття 1 1 Закону
УкраТни <I1po запобiгання корупцii> передбачае повноваження Нацiонального агентствао якi
I]e с вичерпними, однак, з огляду на статус Нацiонального агентства, можуть ВИЗНаЧаТИСЯ
лише :]аконами.
[{а пiдставi вищезазначеного, Закон УкраТни <Про запобiгання корупцii>>о не надiляе
Г{artioHzutbHe aI-eH,TcTBo Ilовноваженнями щодо здiйснення перевiрки, передбаченОТ ЗаконОм

УкраТrlи кIIро очишlення вл?диDl тому в Нацiонального агентства вiдсутнi ЗаконОДаВчО
визначенi пiдстави лля участi у такiй перевiрui та запит повернено без рОЗГЛЯдУ>.
За результатами проведеноi перевiрки встановлено,

що до

сТЕФАнЮкА Миколи Степановича
(прiзвише, iм'я та по батьковi особи)

не

застосовyються заборони, перелбаченi частиною третьою

та четвертою cTaTTi 1 ЗаконУ

УкраТни "Про очищення влади".

Засr-уlrник начальника Вiддiлу
угlрав.ltiнlIя персоIIалом
04.08.202l
В.о. завiдувача Сектору з IIитань
запобiгаllIIя та виявлепня корупцii
04.08.2021

А.с. придАтко

I.A.

пАрЕико

