
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 року № 563 (зі змінами) 
(далі -  Порядок), Державною фіскальною службою України проведено 
перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», стосовно

Демка Олега Миколайовича
Дата народження:
Місце народження:
Паспорт: серії ]
Виданий:
Дата видачі:
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Місце проживання (реєстрації):

Місце роботи:,

Посада на час застосування положень Закону України «Про очищення 
влади»: заступник начальника Дрогобицької ОДНІ ГУ ДФС у Львівській 
області.

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, 
паспорту громадянина України та трудової книжки.

В Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано 
положення Закону України «Про очищення влади», відомості стосовно 
Демка Олега Миколайовича відсутні.

Запит про надання відомостей стосовно Демка Олега Миколайовича 
надсилався до Дрогобицької об’єднаної державної податкової інспекції 
Головного управління ДФС у Львівській області.

За результатами розгляду Дрогобицька об’єднана державна податкова 
інспекція Головного управління ДФС у Львівській області повідомила -  
за результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень 
Демка Олега Миколайовича та підтвердних документів (за наявності) 
встановлено, що Демком О.М. у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, вказано достовірні відомості 
щодо наявності майна, набутого Демком О.М. 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). Також, за результатами проведеної перевірки, з 
урахуванням письмових пояснень Демка О. М. та підтвердних документів (за 
наявності), що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Демком 
О.М. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік, набутого (набутих) Демком О.М. 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 Демком О.М. із законних джерел, 
(висновок про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених 
пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" 
(висновок від 03.07.2015 № 4720/8/13-09-17-04 (вх. ДФС від 04.08.2015 
№ 129613/7)).

Враховуючи викладене за результатами проведеної перевірки 
встановлено, що до Демка Олега Миколайовича заборони, передбачені 
частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади» не застосовуються.

Директор
Департаменту персоналу ДФС В.М. Пригаровський


