
Додаток 5

ло Порялку
(в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. М 167)

довIlщА
шро результатп пepeвipKlr, передбачепоi

Закопом Украiнп "Про очпщеппя владш"

Вiдповiдно до ггункгiв l i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украihи "Про очищення влади" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуван}rя заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону Украiни "Про очищення влаци",

затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 16 жовтня 2014 р. Nр 563,

Гайсансьм ОДIII Головпо2о управлiння.ЩФС у Вiннацькiй облосmi

(найменування оргд{у державноi влади / оргшlу мiсцевого саrt{оврядув€lння, в якому заЙмае посадУ

(прсгенлус на зайнятгя посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуван[uI заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади", щодо
понак олена олексiiвнu
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:
Ресстрацiйний номер облiковоi картки пл.атника податкiв :

Мiсце проживання: фесстрацii)

Гайсuнська ОIПI Голооно2о упраалiння lФС у Вiннuцькirt обласmi

мtсце роботи,
аоловнuй dерсtсавнuй ревiзор-iнспекmор Теrutuцькоео вiddiлення

посада на час застосування положень Закону УкраiЪи "Про очищення влади")

.Щля проводення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом Украiни "Про очищення влади", декларацiТ про майно, доходи, ви,грати i
зобовОязання фiнансового характеру за 2014 piK, копiТ паспорта , трудовоТ кни)кки , документа ,

що пiдтвердкуе реестрачiю у.Щержавному peecTpi фiзичнлтх осi6-шlатникiв податкiв

(зазначаlогься за ная вносгi )



Запити про надан}ш вiдомостей щодо Понак Олена Олексiiвна
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсилаJIися до

Гайсппськоi ОДПI Головного чправlцiння ДФС v Вiннпцькiй областi _
(найменування органiв перевiрки)

повlдомили:

iiзаконнlлх джепел . в €дро. шодо якпх застосовапо Положенпя Закопv Украiъп << Про

За результата}rи проведеноi перевtрки встановлено, що до
понак оленu олексiiвнu

За результатами розгляду запитlв

(найменування органiв перевiрки)

посалах. визцачених v пYнктах 1-10 частпни першоi cTaTTi 2 З

леклапаrrii пDо майпо.лохоли .вптDатп i зобовО'язапця фiнапсовОГО ХаРаКТеDY . З

(не засгосовуrогься/застосовуються)

cTaTTi 1 Закону УкраТни ООПро очищення влади"
(у разi

зalзначаеться критерiй, на

Нача;rьнпк Гайсиrrськоi ОffШ Г
управ.пiпrrя,ЩФС у ВiннпцькiЙ

Гальянова Л.А.
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