
Додаток 5

до Порядьlz
(в редакцiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд25 березня 2015 р. Nэ 167)

довIJшА
про результатЕ перевiркп, передбаченоi

Закошом Украiпи "Пlю очищепня влади"

Вiдповiдно до пункгiв 1 i 2 частини пОятоТ cTaTTi 5 Закону Украiни'!Про очищення влаци" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i чегвертою статгi 1 Закону Украihи "Про очищення владиО',

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 16 жовтня 2014 р. Ng 563,

Гайсuпська ОЩПI Головноzо упромiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування органу держilвноТ влади / оргаtту мiсцевого с{ll\{овряд}ъанttя, в якому зайIrцас посаду

(претенлуе на зайrrятгя посалв) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуванrш заборон, передбачених
частипами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення ыIади", щодо
р оман енка олеzа Мuколайовuча
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi:
Ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:
Мiсце проживання: феестрачii)

Гойсанська ОДПI Головно2о управлiнttл !ФС у Вiннuцькiй обласmi

мiсце роботи,
начальнак вiddiлу IT

пос&да на час застосування положень Закону УкраiЪи "Про очищенrя влади")

,Щля проведення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади", декпарацiТ про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансовоrо характ€ру за 2014 piK, копii паспорта : трудовоТ кни)кки , доц/мента ,

що пiдтвердхсуе ресстраuiю у.Щержавному pecTpi фiзичних осiб-шlатникiв податкiв

(зазначаrсrгюя за наявносгi)

Запи-ти про надання вiдомостей щодо Раманенка Олеzо Мuколайовuча
(прiзвище та iнiчiали особи)

надсилалися до

Гайсшпськоj ОДШ Гоповпого чппаьгliппя ДФС ч Вiпппцькiй облflстi .С.lrчяýп безпркп
УкраiЪп.

(найменування органiв псревiрки)



За результатами розглядi запrгiв

гайсппськоiодш Головшого чlrпашriпFя ДФс v Вiпншцькiй об;lастi

С.гrужбп безшекп УкраiЪш ла iнфоDмацiТ з €дпшого держflвного ресстрy осiб . щодо якшх
застосоваrrо положеппя Закопy УкраiЪп << Про очпщеппя вlrади >> MirricTeDcTBa юстпцii
УкраiЪи

(наймонування oprBHiB перевiрки)

повiдомили:

За Dезчльтатами прgведепоi певевiрки з yDахуванням письмового пояснення
встановлено. що PoMaцerrKoM О.М. v деrgrаDацii про майчо. доходш. витрати i
зобов'язанпя фiпансового харакrерy.за миrrулпй pik вказано доgтовiрнi вiдомостi
щодо наявпостi майна (рr.аЁнових прав). пабутого (набутпх) Ромапепком О.М. за час
перебчвання на посадах. визначенпх y rrчнктах 1-10 чаетипп пеDшоI cTaTTi 2 ЧакоЕy
УкрДЪп li[rno очпщення владш>. якi вiдповiдають пдявнiй податковй iнформдцfr
про маЙно (маЙновi пrraBa) PoMaHeHKa,Q.M.

За резчльтатами пDоведепоi пепевiDкп з чрахуванням письмового поясrrенпя
встаповлено. що BaoTicTb майна (майновпх поав). в.казаного (вказаних) PoмaпerrKoM
0,М. у дрrs.парацti про майно. доходи, вцтрати i зобов'язапня фiнансового xaparcrepv
за 2014 piK. ндбrrгого (набчтпх) Романенком о.М. за час перебчвапня на посадах.
впзначених ч rrчнrсгах 1-10 частинп пеошоi cTaTTi 2 Законч Укрqihп <<Про очпщенrrя
владю>. вiдповiдае паявнiй цодатковiй. iнфоrrмацii пво доходи., отпиманi Ромlнеrrкqдл
о.М. iз законппх джепел.

В €ДР0. щодо якпх застосовашо Положеппя Закопч Украiпш << Про очпшеп.пя владп>>

iнформдцiя вiдсrrrпя.

За пезчльтатамш шроведqпоi перевiркF С;rчэкбою безшеки. УкDаiпп шаявнпх матеоiалiв.
вiдqrrпi бчдь{кi вiдомостi шодо зазпачепоi особп.

За результатами проведеноТ перевiрки встановJIено, що до
ром ан ен ка алеzа М акол а йов лtц а

cTaTTi

(прiзвище. iM'я та по батьковi особи)

не засrru)совуюmiсл заборони, передбаченi частиною
(не засгооовуlогься/заgгосовуrcrгься)

1 Закону УкраiЪи "Про очищення влаци"

начасться критерiй, па пiдgrавi якого

ОlШП Головпого
пцькiй областi


