
Додаток 5

до Порядку
(в редакuiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи

вiд 25 березня 2015 р. м 167)

довIдА
про результатп перевiркп, передбачепоi

Законом Украiнп "Про очпщешня владп"

Вiдповiдно до гryнктiв 1 i 2 частини п'ятоТ статгi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади" та
Порядку провед9ння перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,

передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону Украihи *Про очищення влаДи",

затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд lб жовтня 2014 р. }lb 563,

Гайсuнська ОЩПI Головноео управлtiпня ДФС у Вiннuцькiй облосmi

(найменування органу держllвноi влади / органу мiсцевого сап,lоврядув€lнкя, в якому заFrмас посаду

(прегеrrлус на зайнятгя посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами трстьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи'ОПро очищення вла,диО', щодо
Бiлан. Bipu BaculliBHu
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:
Реесmацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв:
Мiсце проживанця: (ресстрачii)

Гайсuнська ОДПI Головнilео управлiнttя,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

Micuc роботи,
еоловнttй dержсавнuй ревiзор-iнспекmор вittiпу поdаmковоzо ауdаmу

посада на час застосуванru положень Закону Украi'ни "Про очищення влади")

.Щля провелення перевiрки подавiulися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищеншl вJIади'О, декларацiТ про майно, доходи, вlтграти i
зобов'язання фiнансового харакrеру за 2014 piK, копii паспорта , трудовоТ книжки , доч/мента ,

що пiдтверд}ryе реестраuiю у.Щержавному peccTpi фiзичних осi6-платникiв податкiв

(зазначаються за наявкосгi)

Заrшти про надirншI вiдомостей щодо Бiлон Вiоu BacшliBHa
(прiзвище та iпiцiали особи)

надсиJIалися до

Гайсшнськоi ОДШ Головпого чппав.пiппя ДФС ч Вiпнцпькiй областi .Слчтсбш безпекrr
Украiпп.

(найменування opTaHiB перевiркп)



За результатами розгляду запrгiв

Гайсшшськоi ОДПI Головшого чшпашriшня ДФС v Вiшппцькiй областi

Слчжбп безпекrr УкраiЪш .та iнфоDмацii з €дппого. деDжавного DесстDч осiб . щодо яких
застосовашо полоlкеппя Закопч Укпаiпп << Пво очrrrцення в.пмп >> MiпicTeDcTBa юстицfi
Украiпп

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

за Dезчльтатами проведепоi перевiркп з чпахчванням письмового пояснення
встановлеЕо. що Бiлан В.В. Y де&парацii про майшо. доходи. витратп i зобов'яз&ппя
фiнансового хараrсгерy за мпнчлиЁ piK вказано доЕтовiрнi вiдомостi щодо наявностi
майна (майнових прав). набчтого (набчтшх) Бiлан В.В. за час перебування на посадах.
визначених Y пчпкгах 1,-10 частшпп пеDшоi Етаггi 2 ЗакоЕч УкDаiпп (frDo очищення
владю>. якi вiдповiдають наявпЙ податковЙ iнформацii пqо мдйно (майновi права)
Бiлап В.В.

За резчльтатамrr шrоведеrrоi перевiрки з чпахчвапдям ппсьмового поясненпя
встаповлешо. шо BapTicTb майна (майновпх прав). вказашого (вказапих) Бiлап В.В. v
дек.гrарацii про майпо. доходш" вrrтр?тп i зобов'язаншя фiнапсового харакгерч за 2014
piK. набчтого (набугих) Бiлаrr В.В. за час перебчваппя на посадах. визrrаченшх ч
rrчнrсгах 1-10 частинш першоi стаrтi 2 Закону Украiпи <<Про очпшення владш>,
вiдповiдае наявнiй податковiй iпФормацii прр доходи. отримапi Бiлап В.В. iз
законнпх .п'кеDе.II.

в €дро. шодо якпх застосовапо Полохсеппя Закоrч Укпаiъш << Про очпцеппя впадпr
iлrформацiя вiдсчтпя.

за результдтамrr пповедепоi перевiркш Слч,жбою безпекп Украiъп наяввпх матепiалiв.
вiдсчгlri бчдьякi вiдомостi rцодо зазшачепоi особш.

За результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до
Бiлан Bipu BoculliBHu

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не засmlrсовуtрmься заборони, передбаченi частиною
(не застосовуrсrгься/засгосовуIсrгься)

cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади"
(у разi

(iнiчiали та прiзвище)


