
Додаток 5 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

в ід 25 березня 2015 р. № 167) 

ДОВІДКА 

про результати перевірки, передбаченої 

Законом України "Про очищення влади" 

Відповідно до пунктів І і 2 частини п ' ятої статті 5 Закону України 'Лро очищення влади" та 
Порядку проведення перевірки достовірності в ідомостей щодо застосування заборон , передбачених 

частинами третьою і четвертою статт і І Зако ну України "Про очищення вл ади ", затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 , 

Коломийською міською радою Івано-Франківської області 
(найменування органу держав н ої влади І ор га1 1 у м і сцевого самоврядування , в якому займас посаду 

(претендує на заііняття п осади ) особа) 

проведено перевірку достовірност і відомостей щодо застосування заборон , передбачених частинам и 

третьою і четвертою статті l Закону України "Про очищення влади", щодо 

Ковтун Світлани Сергіївни, 
( прізвище, ім · я, по бап,ко ві особи, 

  
 

  
 

 

 
м ісце проживання , 

відділ земельних відносин Коломийської міської ради, 
місце роботи, 

спеціаліст 1 категорії 
посада 11а час 3астосува1111я по.1оже11ь 3ако11~ Украї11и " П ро очище1111я в.1ади ' ') 

Для проведення перев ірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, 

передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов'язання фі11ансового характеру за 2016 рік, сторінок паспорта 

громадянина України з дан11м11 про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та 

місце реєстрації; документа, що підтверд·11-:у (' реєстрацію у Державному реєстрі Фізичних 

осіб - платників податків; трудової кн11жю1. 
(заз11ачаються Ja 11аяв11ості) 

Запити про надання відомостеі1 щодо Ковтун С.С. 
~~~~~~~~-(п-р~1з_в_и_щ~е-т-а ~11~11 -ц1~а-ли~о-со-б~и-)~~~~~~ 

надсилалися до Головного управління Державної фіскальної служби в Івано

Франківській області 

(11аіі .\Іенування 1)рrа11ів перевірки) 

За резул ьтатам и розгляду за 11 ит і в Голо в ного управління Державної фіскальної 

служби в Івано-Франківсм•і й обла сті 
(11аіі\1ен) ва 1111я орга11іu переві rжи) 



повідомила: 

Перевіркою встановлено, що Ковтун С.С. у Декларації вказано достовірні 

відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) Ковтун С.С. 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) Ковтун С.С. 

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного 

(вказаних) Ковтvн С.С. " Декларації, н абутого (набутих) Ковтун С.С. за час 

перебування на посадах, ІЗ 11111 ачен11 х у пун ктах 1-10 частини першої статті 2 Закону 
України "Про очищення вла.11. 11" відnовідас наявній податковій інформації про доходи, 

отримані Ковтун С.С. із закон них джерел . 

За резул ьтатами проведеної перев ірки вс1а11ов.1е но, що до 

Ковтун Сві г.;1 а ни Сергіївни 

(np iзoиuie, і м'я та по бап.коо і особи) 

не застосовуються заоорони, ~1ередбачен і частиною третьою і четвертою 
(не застосооуються/застосооуються) ~етьою/четвертою) 

статті 1 Закону України "Про очищення влади" ~/ 
(у ра:з і заСТ()С \1 nя1111я забnро111 1 !am:т<l c(( І GС Я кри І ep in. І.ІtІ~ а~ і ЯRО І о зас І OC OLJ) ( І G С Я Зс1бо р о11а) 

. / /І 

Місью-1й голова 

Начальник віддіJІ у 1..:пд і 
(наймснувш 1 11я r"1сад11 ксрів1111ка ""''"-, в~ід_ал_...ь _ _ _ _ _ 

струК1)·р1юго niдpo:i.:ii .1y орга н.· ;1сржав і 

влади/органу місцевого самоврядувзн ) 

/ l' І / / 
/ 

,/ І 

, / / 

{Додаток 5 в редакції Поста11ови КМ № 167 від 25.03.2015} 

Слюзар І.Б. 
( і11ін.іа;~11 тв FІІJіз в111nе ) 

Денисюк О. М. 
( і11і н і а:ш та АfІі ·1в 11 1±10) 
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