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

Комара Олексія Михайловича, 
який працює на посаді старшого інспектора з особливих доручень штабу

оперативного управління 
Головного управління ДФС у Сумській 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. N 563 (зі змінами і доповненнями), в Головному управління ДФС у Сумській 
області проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення 
влади", щодо

Комара Олексія Михайловича

Місце роботи: Головне управління ДФС у  Сумській області
Посада: старший інспектор з особливих доручень штабу оперативного управління

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, трудової книжки, паспорту та 
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі осіб -  платників податків.

Запити про надання відомостей щодо Комара О.М. надсилалися до Шосткинської 
ОДПІ Головного управління ДФС у Сумській області (41100, м. Шостка, вул. 
Комуністична, 2).

За результатами розгляду запитів Шосткинська ОДПІ Головного управління ДФС у 
Сумській області повідомили, що перевіркою встановлено, що Комаром О.М. у 
декларації вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого 
(набутих) Комаром 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) Комара О.М.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного 
(вказаних) Комаром О.М. у декларації, набутого (набутих) Комаром О.М. 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 Комаром О.М. із законних джерел.
З урахуванням підтвердних документів встановлено достовірність відомостей, 

визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону, вказаних Комаром О.М. у 
декларації.

Роздруковано інформацію офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України 
«Очищення влади України» з єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано 
положення Закону України «Про очищення влади», інформація щодо Комара Олексія 
Михайловича відсутня.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Комара Олексія 
Михайловича заборони, визначені частиною третьою, четвертою статті 1 Закону 
України "Про очищення влади" не застосовуються.

Начальник відділу персоналу 
Г оловного управління 
ДФС у Сумській області В.В. Рєзнік


