
Додаток 5

ло Порялку
(в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи

вiд 25 березня 2015 р. & 167)

довIlщА
про результатп перевiркп, передбачешоi

Законом УкраiЪп *Про очпщеппfl владlл"

Вiдповiдно до гryнктiв l i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про очищення влади" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуван}ш заборон,
передбаченl.тх частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украihи "Про очищ9ння влади'О,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд lб жовтнrI 2014 р. Ns 5б3,

Гайсuнська O!ПI Головноzо управлiнttя,ЩФС у Вiннацькiй обласmi

(каfuискування оргtlну державноi влади / органу мiсцевого саrvtоврядувitння, в якому займас посаду

(прсгеrrлус на зайкятгя посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування забороно передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону УкраТни *Про очищен}uI вJIади", щодо
Сmцчсь Гмuнu IBaHiBHu

Дата надl_одження:

Мiсце цародженця:
Паспорт:
Видаций:
Дата видачi:
Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв:
Мiсце прожцвання: фесстрачii)

Гайсuнська ОfПI ГоttовнЬzо упрмлtiнttя,ЩФС у Вiннацькiй обласtпi

Micue роботи,
zоловнай спецiалiсm з паmднь KadpoBoi робоmu

посада на час застос}вання положень Закоrrу Украiни "Про очищення влади")

.Щля проведення первiрки подавiulися копii заяви особи про прведення первiрки,
передбаченоТ Законом УкраЪи "Про очищення впади", декларацiТ про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового харакгеру за2014 piK, копiТ паспорта , трудовоi книжки , документа ,

що пiдтвердд(уе р€естрацiю у,Щержавному peccTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв

(зазначаlогься за наявностi)

Запити про надашш вiдомостей щодо Сmоусь Гulанu IpoпiBHa

(прiзвище та iнiцiали особи)

надсиJI:лJIися до

Гайсшпськоi ОДIП Головпого чправгriппя ДФС ч Вiшншцькif, облартi ,С;rчлсбп безпекп
УкпаiЪп.

(найменування органiв перевiрки)



За результата:ttи розгляду запlтгiв

ГайсшшськоiОШП Головшого чпр+влiшвп ДФС v Вiппшцькiй областi

С.гrчлбп безпекн YKpailrи .та iнфоDмацiТ з €дппого депжавного реестDч осiб . щодо якпх
застосовано положенпя Закоцч Укоаiъп << Про очпщепrrя влпди > Мiцiстерства юстпцif
УкпаiЪп

(наймешувшrня органiв перевiрки)

повiдомили:

За результатlми , проведеноi перевiDки з уDахучанням письмового поясrrення
встаповлепо. що Стрчсь Г.I. y декларацii про майно. доходи, витDатш i зобов'язання
фiнансового xapaKTepy за мпнчлий qiK вказано достовiрrri вiдомостi шо4о наявностi
майна (майновпх шрач). набуrого (набrrгих) Стрчсь Г.I. за час перебувашпя па
посадах. впзпачепих ч rrчнrсгах 1-10 чаgтппи пепшоi gтаттi 2 Закопч YKpairrп <<Про

очпщенн4 в.тrадп>. якi вiдповiдають наявпй .податковiй iпформацii прg майпо
(майновi права) Стрчсь Г.I.

За Dезчльтатами пDоведеноi перевiDки з yDахчванпям письмоврго пояспення
встановлено. шо BaDTicTb майпа (майновллх поав), вказаrrого (вкдзанцх) CTpvcb Г.I. v
дек.гrарацii про майно. доходп. витпати i зобов'язапня фiпансового xaparcTepv за 2014
piK. набчтого (rrаФrrгих) Стпчсь Г.r. за час перебчвання на посадах. впзначрних.ч
пчнкгах 1-10 частинп першоi cTaTTi 2 Законч Украiпи <<Про очишення владш>.

вiдповiдас наявпй податковiй iнформацil про доходп. отриманi Струсь Г.I. iз
законппх джеDеJI.

В €ДРО. додо якшх застосовапо По.тrохсешпя. Закошч Укпаi]пп_<< ПDо очпrцецпя в;rадш>

iпфопмацiя вiдсчгпя.

За результатамп прр+едепоi перевiпкп Сlryхбою безпекп Украiпп цаявппх мптерiалiв.
вiдсчrпi бчдь-якi вiдомоgтi шодо зазшачепоi особп.

За результатами проведеноТ перевiрки встановJIено, що до
Сmрусь Г all uн u I в oHiB н ш

(не засгосовусrгься/застосовусrгься)

gTaTTi 1 Закону УкраТни "Про очищення влади"

зазначасться крлперiй, на пhставi якого
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цськоiОЩП Головпого
,\у Вiпшпцькiй областi


