
Додаток 5

до Порядку
(в релакчii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраlЪи

вiд25 березня 2015 р. М 167)

довIдА
про результати пepeвipKll, передбаченоТ

Закоrrом УкраiЪп "Про очшщення влади'О

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украiни "Про очищення влаци" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуваннJI заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою статгi l Закошу Украiни "Про очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 16 жовтня 20|4 р. J\! 563,

Гайсuнська О,ЩПI Головноео управлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

(найменування органу держазноi влади / органу мiсцевого с€lJ\{оврядування, в якому займае посаду

(претендуе на зайняття посади) особа)
проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуванIш заборон, передбачених
частинами третьою i чегвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади", щодо
шпак олен u Анаmолi|iвн а
Дата народження:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
Дата видачi: Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:
Мiсце проживання : (ресстрашii)

Гайсuнська ОIПI Головноео управлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

мiсце роботи,
zоловнай dерlсавнай ревiзор-iнспекmор вidtiлу doxoDiB i зборiв з фiзачнuх осiб

посада на чаý застосуваннrt полож9нь Закону Украiни "Про очищення влади")

Щля проведення перевiрки подавалися копii заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом Украiни "Про очищенtlя влади", декларацiТ про майно, доходи, вrграти i
зобов'язання фiнансового характеру за 201'4 piK, копiТ паспорта , трудовоТ книжки , документа ,

що пiдтверджуе реестрацiю у.Щержавному peecTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв

(зазначшоться за наявносгi)



Запити лро надання вiдомостей щодо Шпак Олена Анаmолiiвнu
(rрlr""rц.," tr*It-" 

"*б")
надсиJIirпися до

ГайсинськоiоДШ Головного чппавлiнпя ДФС v Вiпнпцькiй областi
(найменуванrrя органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

Гайсинськоi оППI Головного чппавлiппя ДФС v Вiнrrпцькiй областi

та iнфоDмацiТ з €дцного деDжавного ресстDу осiб " щодо якrrх застосовапо положення
закопy УкDаiъш <<пDо очшщення владп > Мiшiстерства юстпцiiукраiъп

(найменування оргавiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майновпх прав)" набчтоrо (набчтих) за час перебчвання на
посадах. визначених ч rrчнrсгах 1-10 частини першоi cTaTTi 2 Законч Украiни <<Про

очишення владп>. вiдповiдають паявнiй податковiй iнформацii rrpo майно (майповi
прдва) .BapTicTb майна ( майновпх шрав). вказаппх в деклаDац[i пDо маЙподоходд .вптрати
i зобовооязаппя Фiпапсового хаDактеDy вiдповiдае наявнiй податковiй irrформацii пDо

доходи. отDшмашi iз закопнпх джеDедr . в €ДРо. щодо яких застосовано Положенпя Законv
УкDаiЪи << ПDо очrrщення владп> iпфопмацiя вiдсуrня

За результатами проведеноi перевiрки встановлено, що до
шпак оленu Анаmолtiвна

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

незасfпосовуюmься заборони, передбаченiчастиною
(не засгосовутоться/застосовуються)

cTaTTi 1 Закону УкраТни "Про очищення влади"

зазначаеться критерiй, на пiдсгавi якого

Гальянова Л.А.
04зз4-25476

3.4
(трчгьою/четвертою)
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