Вих. № ______
від «___» ____________ 2017 р.
Голові Національного агентства
з питань запобігання корупції
Корчак Наталії Миколаївні
—————————————————
01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28
Заява про проведення повної перевірки декларації
Громадською організацією «ГРОМАДСЬКИЙ ЛЮСТРАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ»
виявлені факти, які можуть свідчити про наявність підстав для проведення повної
перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування – керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради
Литвинюк Марти Василівни.
Обставини справи:
1.
Згідно
з
електронною
декларацією
за
2016
р.
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/09422df7-5881-4dd9-bd8f-6478739642c9),
чоловік
Литвинюк М.В. 29.09.2016 р. придбав автомобіль ACURA MDX 2008 року випуску за
45 000 грн.
У той же час, середньо ринкова вартість такого автомобіля становить 450 000 –
500 000 грн. За даними сайту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, які
розраховані відповідно до Порядку визначення середньо ринкової вартості легкових
автомобілів, мотоциклів, мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України №403 від 10 квітня 2013 року зі змінами, внесеними постановою КМУ № 66 від
18 лютого 2016 р. (http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA), даний
автомобіль коштує 479 736,56грн.
Очевидно, що вартість автомобіля значно занижена. Вищезазначений факт може
свідчити про декларування недостовірної інформації та приховування справжньої
вартості майна, а отже і джерел його походження.
2. Також 28.12.2016 Литвинюк Марта Василівна придбала квартиру в новобудові у м.
Львові по вул. Бойківській, 5а кв. 1 за 944 633 грн. При цьому Литвинюк М.В.
задекларувала дохід від продажу нерухомого майна у розмірі 1 050 000 грн, а також
задекларувала правочин міни нерухомого майна та квартири на суму 950 000 грн. Які це
об’єкти нерухомого майна та яка квартира – з декларації незрозуміло. А отже, можлива
наявність недостовірна інформація в декларації.
Відповідь на зазначені питання можна отримати під час проведення повної
перевірки.
Рішення про проведення перевірки приймається на визначених Законом підставах
у випадку, якщо, зокрема:

- у поданій декларації виявлено невідповідності за результатами логічного та
арифметичного контролю;
- Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів
масової інформації та інших джерел інформацію про можливе відображення у
декларації недостовірних відомостей. Така інформація повинна стосуватися
конкретного суб’єкта декларування та містити фактичні дані, що можуть бути
перевірені.
У разі отримання Національним агентством інформації про можливе відображення у
декларації недостовірних відомостей Національне агентство упродовж 15 робочих днів з
дня отримання такої інформації вирішує питання щодо проведення повної перевірки
декларації.
Таким чином, необхідно провести повну перевірку електронної декларації
Литвинюк М.В. за 2016 рік, з метою виявлення можливих фактів укриття інформації,
внесення завідомо недостовірних відомостей.
Відповідно до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від
10.02.2017 № 56, повна перевірка декларації може проводитися у період здійснення
суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої
діяльності і полягає у:
1) з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей;
2) з’ясуванні точності оцінки задекларованих активів;
3) перевірці на наявність конфлікту інтересів;
4) перевірці на наявність ознак незаконного збагачення.
Зважаючи на вищевикладену інформацію, керуючись ст. 50 Закону України «Про
запобігання корупції»,
ПРОСИМО:
1. Провести повну перевірку електронної декларації за 2016 р. керуючого справами
виконавчого комітету Львівської міської ради Литвинюк Марти Василівни.
2. Повідомити ГО «Громадський люстраційний комітет» про результати розгляду
цієї заяви у передбачений чинним законодавством термін та про результати повної
перевірки декларації.
З повагою,
Голова Ради Громадської організації
«ГРОМАДСЬКИЙ ЛЮСТРАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ»

О.М.Дрік

_______________
Громадська організація «Громадський люстраційний комітет» — громадське об’єднання, активісти якого розробили Закон України «Про очищення
влади» (люстрацію), домоглися ухвалення Верховною радою і забезпечують громадський контроль за його виконанням. Після набуття чинності
люстраційним законом Громадський люстраційний комітет організував прийом і обробку люстраційних скарг від громадян, яких станом на середину
2016 налічується більше 9 000, допоміг організувати роботу Громадської ради з люстрації при Мін'юсті, члени якої викрили і надали суспільного
розголосу десяткам порушень люстраційного закону і корупційних схем державних чиновників, розробили і запустили онлайн-реєстр осіб, які
підлягають люстрації: http://lku.org.ua/registry. Активісти організації також налагодили конструктивний діалог з Венеціанською комісією, в
результаті чого європейські експерти загалом ухвалили Закон «Про очищення влади», і більше року невтомно захищають люстрацію від скасування
Конституційним Судом України, який зараз становить загрозу усім постмайданівським здобуткам України. У лютому 2015 Громадський
люстраційний комітет опублікував список ТОП-50 «недолюстрованих» і за рік добився звільнення 44 з них інструментами громадського контролю.
У лютому 2016 Громадський люстраційний комітет увійшов до складу коаліції «Декларації під контролем», до якої входять 6 антикорупційних
громадських організацій, які визначають своїм пріоритетом боротьбу з корупцією через перевірку декларацій про доходи, майно, витрати та
зобов’язання фінансового характеру.

