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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, в управлінні 
Пенсійного фонду України в Марківському районі Луганської області проведено перевірку 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади", щодо

СКЛЯР Світлани Іванівни,

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 2014 рік, паспорта громадянина України, довідки про 
присвоєння ідентифікаційного номера, копії трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо СКЛЯР Світлани Іванівни надсилалися до 
Марківського відділення Старобільської об’єднаної Державної податкової інспекції Головного 
Управління ДФС у Луганській області, Служби безпеки України.

За результатами розгляду запиту із
Марківського відділення Старобільської об’єднаної Державної податкової інспекції 

Головного Управління ДФС у Луганській області від 23.06.2015 № 1204/07-38 повідомлено, що 
за результатами проведеної перевірки з урахуванням підтвердних документів встановлено, що 
вартість наявного майна, вказаного 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 «Про очищення влади», відповідають 
наявній податковій інформації про доходи, отримані СКЛЯР С. 1. із законних джерел.

Із Служби безпеки України запит від 23.06.2015 № 1167/07-38 повідомлено, що в 
результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь -  які відомості щодо зазначеної особи.

Проведено перевірку достовірності відомостей, зазначених у заяві Скляр С. І. у Єдиному 
державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України ” Про очищення 
влади” Міністерства юстиції України на сайті ” Очищення влади У країни" -  за вказаними 
параметрами пошуку інформація відсутня.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до СКЛЯР Світлани Іванівни 
заборони, передбачені частиною третьою/четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 
влади», не застосовуються.
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