
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, Подільською районною в місті 
Києві державною адміністрацією проведено перевірку достовірності відомостей 
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 
Закону України “Про очищення влади”, щодо СУСКО Людмили Василівни,

, паспорт громадянина України 
, виданий року,

реєстраційний номер облікової картки платника податків - ,
зареєстрована та фактично проживає за адресою: , працює
на посаді головного спеціаліста архівного відділу Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації.

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення 
перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, сторінок 
паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу 
паспорта та місце реєстрації, реєстраційного номера облікової картки платника 
податків, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2014 рік, трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Суско Л.В. надсилались до Державної 
податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, Служби безпеки 
України.

За результатами розгляду запитів повідомили:
- ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомила про те, що за 

результатами проведеної перевірки з урахуванням наданих документів та 
письмових пояснень встановлено, що у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо 
наявності та вартості майна (майнових прав) набутого (набутих) за час перебування 
на посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  частини першої статті 2 Закону України 
«Про очищення влади» та відповідає наявній податковій інформації про доходи, 
отримані Суско Л.В. із законних джерел.

Також Державна податкова інспекція у Подільському районі Головного 
управління ДФС у м. Києві повідомила, що запити про надання відомостей про 
Суско Л.В. надсилалися до інших державних органів. У випадку, якщо будуть 
отримані відомості з тих державних органів, які не надали відповіді на день 
написання висновку, при наявності розбіжностей з даними декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік Суско Л.В., ДПІ 
у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві надасть уточнюючу інформацію по 
даному висновку.

Служба безпеки України -  в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні 
будь-які відомості щодо Суско Л.В.

За вказаними параметрами пошуку в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо 
яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" інформація 
про Суско Л.В. відсутня.

За результатами проведеної перевірки щодо Суско Людмили Василівни не 
застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 
Закону України "Про очищення влади".

Заступник керівника апарату ,  О. Мукан


