
ДОВІДКА 
про результати перевірки, передбаченої 
Законом України "Про очищення влади" 

Кікоть Оксана Володимирівна, яка працює головним спеціалістом фінансово -
господарського відділу виконавчого апарату Чернігівської районної ради 
Запорізької області 

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, Чернігівською районною радою 
Запорізької області проведено перевірку достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 
Закону України "Про очищення влади" щодо Кікоть Оксани Володимирівни, яка 
народилась 13.08.1977 року в селі Шевченко, Бердянського району, Запорізької 
області, паспорт СВ №572085, РНОКПП 2834917781, проживає за адресою 71202 
смт Чернігівка вул..Радянська, 124а, працює головним спеціалістом фінансово -
господарського відділу виконавчого апарату Чернігівської районної ради 
Запорізької 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, копії 
інших документів: паспорта громадянина України; картки платника податків; 
трудової книжки, біографічної довідки. 

Запити про надання відомостей щодо Кікоть Оксани Володимирівни 
надсилалися до Токмацької об'єднаної державної податкової інспекції Головного 
управління ДФС у Запорізькій області. 

За результатами розгляду запиту Токмацька об'єднана державна податкова 
інспекція Головного управління ДФС у Запорізькій області повідомила, що 
вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Кікоть О.В. у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, набутого 
Кікоть О.В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини 
першої статті 2 Закону України «Про очищення влади» відповідає наявній 
податковій інформації про доходи отримані Кікоть О.В. із законних джерел. 

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Кікоть Оксани 
Володимирівни не застосовуються заборони, визначені частиною третьою та 
четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади». 

Голова районної ради О.П.Романчук 


