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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 – колишньої голови Галицької районної адміністрації м. Львів Іванчини
Ірини Романівни.
Обставини справи:
1.
Згідно
з
електронною
декларацією
за
2016
р.
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/14ab6163-ed03-4f46-8062-74e98c779d6c),
Іванчина
Ірина Романівна не задекларувала жодного об'єкта нерухомості, що належать їй або
членам її сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві
користування. Тобто, п. 3 декларації «Об’єкти нерухомості» не заповнений, що означає,
що декларант не користується житлом і ніде не проживає. Невідображення місця
фактичного проживання свідчить про приховування і декларування недостовірної
інформації - невідома вартість об’єкта нерухомості, дата його набуття, площа тощо.
2. Також має місце неправильне заповнення декларації. У графі 11 «Доходи, у тому
числі подарунки» електронної декларації джерелом доходу вказана сама декларант.
Отже, зазначені факти можуть свідчити про приховування інформації та
декларування недостовірної інформації Іванчиною І.Р.
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.
Отже, вищезазначені факти є підставою для проведення повної перевірки декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та
можливо – притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.
Таким чином, необхідно провести повну перевірку електронної декларації за
2016 р. колишньої голови Галицької районної адміністрації м. Львів Іванчини І.Р., 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. голови Галицької
районної адміністрації Іванчини Ірини Романівни.
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.

