
Додаток 5

ло Порялку
(в релакчiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни

вiд 25 березня 2015 р. J\b 167)

довцкА
про результати перевiркп, передбаченоi

Законом УкраiЪп 6'Про очпщеЕЕя влддп"

Вiдповiдно ло ггуlлкгiв l i 2 чаотини п'ятоi статгi 5 Закону Украiни "Про очищення влади'О та
Порядку flроведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону Украiни "Про очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнегу MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтня 2014 p..}lb 563,

Гайсuнська ОIПI Головноzо упраалiння ЩФС у Вiннuцькiй обпасmi

(нйменуваяня орга}ry державноi влади / органу мiсцевого сЕlп{оврядуваннJI, в якому займас посаду

(прсгенлус на зайвятгя посали) особа)
прведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуван}uI заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону УкраТни "Про очищення влади", щодо
Скляwк Талл а рu В ол о d tш uо i вн u
Дата народження:
Мiсце народження:
Пасцорт:
Виданий:
Дата видачi:
Реесmацiйний номер облiковоi картки шlатника податкiв:
Мiсце проживання: феестрачii)

Гайсuнська ОIПI Головнtizо упраutiння rЩФС у Вiннuцькiil обласmi

мiсuе роботи,
zоловнuй 0ерхсавнuй ревiзор-iнспеклпор BidOLry реесmроцtl ruлаmпuкiв mа елеюпроннuх cepBlclB

посада ша час застосувtlння положень Закону УкраiЪи "Про очищення влади")

,Щля проведення перевiрки подавiulися копiТ заяви особи про прведення первiркио
передбаченоi Законом УкраТни'ОПр очищеш{я влади", декларацiТ про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характ€ру за2014 piK, копii паспорга , трудовоТ книжки , документа ,

що пiдтвердлсуе peecTpauiro у,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв

(зазначаrcrгься за наявносгi)

запrrш про надання вiдомостей щодо СtсJlяо,vк ToJ}ropu Волоdtlмuоiвна



Запити пр надання вiдомостей щодо Склярvк Talylapu Волоdшпарiвнu
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсилалися до

Гайспшськоi ОДrП Грловшого чправ;riппя ДФС ч_Рiпшпцькiй областi ,Службш безпекп
Украiнп.

(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

гайсцшgькоiоllш Го;rовцого чцрав.rriнця ДФс ч Вiнrrицькiй областi ,

слчrсбш безпекш Укоаiпш ла iнфоомацiт з €дппого держдвного DeecTpy осiб . шtодо якшх
застосовашо полоясешпя Здкошч У_кDаiпш .<< ПDо очпщqншя ыlадп > ЦIiпigтеqства юстп.цi[
УкраiЪп

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

За результптамв прочеденоi пепевiрки з урахч_ранrrям пирьуового пояснення
встановлеrrо. що Скпярyк Т.В. у декпарацii про майво. доходи. витчати i
зобов'язанrrя Фirrансового хараrсгерч за мллrrчлий DiK, вкдзано достовiрrri вiдомостi
щодо наявшоgтi. майпа (мрйнових прав). шабчтого (набчтих) Скляпчк Т.В. за час
перебчв,ання на посадах. qцзпаче.нпх v rгчFrктц.1-10 частпни першоi cTaTTi 2 Законч
УкраIнп <<fIцо очищеншя рладш>. якi вiдповiдають паявнiй податковй iнформаFii
про цай_по (маЙновi права) Сшrдрчк Т.В.

за Dезyльтатамп поовеленоi пепевiпкш з vDaxyBaHHflM ппсьмового пояснення
встацовлепо. що BapTicTb майна (майнових прав). вказацрго (вцазднпх) _Сrшярчк Т.В.
у деклаоацii пDо майно, доходп. вп,гпатп i зобов'яздння фirrапсового хдраrстеDy за
2014 piK. набутого {набчrих) Ск;lяuчк Т.В. за час пеqебчвrння на посадах. визначепих
y пчшrстат 1-10 чаgгпнп пеDшоi gIaTTi 2 }акочч Yкpairrш (Про очпщеппя владш>"
вiдповiдас наявuiй податковй iнФопмацii ппо доходп. отрпманi Сrс.rrярчк Т.В. i.з

здконних лrкеDеп.

В €ДРО. rцодо якrrх застоqQryвшо, Полодевпя 3aKoBv Укпаiшп << Пшо очпщеншя в.падrо>

iпфопмрцiя вiдqуrпя.

За пqзчльтатамч шDоведешоi пепевiокп Слчэrсбою безпекп УкDаiЪп паявпшх матеDiа.лiв.
вiдсrrгпi бчль-якi рiдомостi ш9до зазпачеgоi особп.

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до
Склярук Тuпар u Волоd шлt upiBш u

(не засrосовуrсrгься/засгосовlхrгься)

статri l Закону Украi'ни "Про очищення влаци"

крrтгерiй, на пiдсгавi якого

ОДП Головного

3.4
{трегьою/чсгвергою)

пцькiй областi (iнiuiали та прiзвище)


