
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,

Могилів-Подільською об’єднаною державною податкової інспекцією
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування в якому займає посаду

Головного управління ДФС у Вінницькій області
(претендує на заняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо

БО Й К О  Н аталі А натоліївни

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої

Законом України “Про очищення влади”

Місце роботи: Могилів-Подільська ОДПІ Головного управління ДФС у  Вінницькій області 
Посада: головний державний інспектор відділу реєстрації платників та електронних
сервісів Могшів-ГІодільської об'єднаної державної податкової інспекції Головного 
управління ДФС у  Вінницькій області

Для проведення перевірки подаватися 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. а також інших документів •

паспорта громадянина України, картки платника податків, трудової книжки_____
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Бойко ІІ.А.
(прізвище та ініціази особи)

надсилалися до Могилів-Подільської ОДПІ Головного управління ДФС у Вінницькій
(найменування органів перевірки)

Області, Служби безпеки України.

За результатами розгляду запитів Могилів-Подільська ОДНІ Головного управління
(найменування органів перевірки)

ДФС у Вінницькій області повідомила:

За результатами проведеної перевірки з урахуванням отриманих відповідей, 
наданих пояснень та підтверджуючих документів встановлено, що Бойко Н.А.. у 
декларації про майно, доходи, виграти і зобов’язання фінансового характеру за минулий 
рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого 
(набутих) Бойко Н.А. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  частини 
першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній 
податковій інформації про майно (майнові права) Бойко Н.А.




