
 

 

 

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,  

управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

(найменування органу державної влади) 

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 

частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “ Про очищення влади ”, щодо  
Пиндюри Інни Петрівни. 

________________________________________________________________________ 

завідувач сектору з питань туризму та охорони культурної спадщини управління 

культури,туризму та охорони культурної спадщини 

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, сторінок паспорта громадянина 

України, документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - 

платників податків. 

Запити про надання відомостей щодо Пиндюри І.П. надсилалися до ДПІ у 

Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, Головного управління юстиції у м. Києві, 

Головного управління МВС України в м. Києві, Територіального управління Державної 

судової адміністрації України в місті Києві, Генеральної прокуратури України. 

За результатами розгляду запитів ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, 

Головне управління юстиції у м. Києві, Головне управління МВС України в м. Києві, 

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в місті Києві, 

Генеральна прокуратура України повідомили:  

Головне управління МВС України в місті Києві повідомило, що зазначена особа в 

Головному управлінні МВС України в місті Києві не працювала і не працює.  

Територіальне управління державної судової адміністрації України в місті Києві 

повідомило, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформація стосовно 

Пиндюри І.П. відсутня. 

ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомила, що за результатами 

проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень та підтвердних документів у 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, 

набутого Пиндюрою І.П. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 

частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", у декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік Пиндюрою І.П. вказано 

достовірні відомості щодо майна (майнових прав), які відповідають наявній податковій 

інформації про майно (майнові права), а також щодо вартості майна (майнових прав), 

вказаного в декларації відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані 

Пиндюрою І.П. із законних джерел. 



 

 

Головне територіальне управління юстиції у м. Києві повідомило, що в Єдиному 

державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про 

очищення влади",  інформація стосовно Пиндюри І.П. відсутня. 

Генеральна прокуратура України в термін визначений Порядком 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 16.10.2014 № 563, відповідь не надала. 

Враховуючи зміни до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо 

застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 

України "Про очищення влади", внесених постановою Кабінету Міністрів України від 

25.03.2015 № 167 та відповідно до записів у трудовій книжці і матеріалів особової справи, 

Пиндюра І.П. не займала посади в органах прокуратури в період, що підлягає перевірці. 

 

 

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Пиндюри І.П. не 

застосовуються заборони, передбачені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону 

України "Про очищення влади". 

 

 

 

 

Заступник начальника управління              Н.Віхрова 

   

 


