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Д О В ІД К А  
про результати перевірки, пере (баченої 

Законом України “ Про очищений н ими”
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої сіа і ті 5 Закон) України "1 Іро очищення влади ' 

та Порядку проведення перевірки достовірної; і і відомосіей щодо зас і ос) вапня шборон. 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закон) України "Про і»1 чинення влади", 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. „V» 56.3.  в управлінні 
Пенсійного фонду України в Марківському районі Луїанської області 11 ром ієно перевірку 
достовірності відомостей щодо застосування (аборон. пере, (бачених час і иіпии і рс і ьою і 
четвертою статті 1 Закону України "І Іро очищення влади” , щодо 

СКИ БИ  Оксани Миколаївни.

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, и ходи, виграти і 
зобов'язання фінансового характер) за 2014 рік. паспорта іромадянина Украї и. довідки про 
присвоєння ідентифікаційного номера.

Запит про надання відомосіей щодо СКИБИ  Оксани Миколаївни надсилався до 
Марківського відділення Старобільської об'єднаної Державної податкової інспекції іодовноіо 
Управління Д ФС  у Луганській області.

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

Головного Управління Д ФС  у Луганській області від 23.06.2015 №  120.3 07-38 мої і іомдено. що за 
результатами проведеної перевірки з урахуванням підтвердних документів встановлено, що 
вартість наявного майна, вказаного у декларації про майно, доходи, ви трап і зобов’язання 
фінансового характеру за 2014 рік, набутого за час мереб) вання на посадах, вияіачених \ п)іікга\ 
1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», ві.аіоі.ідаюіь наявній 
податковій інформації про доходи, отримані Скибою О. М. із законних джерел.

Проведено перевірку достовірності відомосіей. зазначених \ заяві Скиби О. VI. \ ( дином) 
державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закон) України Про очищення 
влади”  Міністерства юстиції України на сайті ''Очищення влади України за вказаними
параметрами пошуку інформація відсутня.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до ( К’И ЬН  Океани Миколаївни  
заборони, передбачені частиною третьою четвертю  етапі  1 Закон) України Про очищення 
влади», не застосовуються.
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