
,Щодаток 5

до Порядку
(в релакчiТ постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. Nч l67)

довIlщА
про результатш перевiркп, передбачепоi

Закопом Украiни "Про очrrщеппя владп"

Вiдповiдно до гryнктiв 1 i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону Украrни "Про очищення влади" та

Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,

,rередбаче"их чzютинzlJчIи третьоЮ i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влади",

затверджеЕого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовт}UI 201'4 р. J\b 563,

гойсuнська одпI головно?о упраепiння,щФс у вiннuцькiй обласmi

(наймонувшtня органу державноi влади / органу мiсцевого сап.rоврядуваннJl, в якому займае посаду

(претендуе на зайнятгя посап,и) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених

частинами третьою i ччгвертою cTaTTi l ЗаконУ Украihи "Про очищення в.пади'о, ЩоДо

ткаченко Iннu Леонidiвнu
Дата народження:
мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:

Гайсuнська ОIПI Головно2о управллiння,ЩФС у Вiннuцькiй облосmi

Мiсце проживання: феестраuiТ)

мiсше роботи,
начutьнuк вitOiлу опоlаmtуванпя юрuОuчпuж осiб

посаца на час заýтосування положень Закоrrу УкраiЪи "Про очищення влаДи")

.Щля провелення перевiрки подавалися копiТ заяви особи про прведенrrя перевiрки,
передбаченоТ Законом Украiни "Про очищення владиО', декларацii про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового харilсrеру за2014 piK, копiТ паспорта , трудовоi книrкки , Документа ,

що пiдтвердхryе реестраuiю у .Щерrкавному peecTpi фiзичнlтх осiб-платникiв податкiв

(зазначаються за ваявностi)

Запити про надання вiдомостей щодо Ткаченко rHHaЛeoHidiBHa
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсиJIаJIися до

Гайсппськоi ОДШI Головпого yппавпiппя ДФС v Вiпшпцькiй областi ,ýду!цýд..ý93щ.
УкраiЪп.

(наймснування органiв перевiрки)



За результатами розгляду запитiв

ГайспшськоiОJШI Головпого ч4пдвлiцпя ДФС v Вiппшцькiй областi

Слулсбп безпекш УкпаiЪш ,та iнформацii з €дпшого деDжавпого ресстрч осiб . шодо якшх
застосовашо положеппя Заков.y УкDаiЪrr << Про очпщеrrпя владrr > MirricTencTBa юстrrцiT
УкраIпп

(наймснувавня оргшliв перевiрки)

повiдомили:

За резчльтатами пцоведеноi перевiрки встановлено. що Ткаченко I.Л. v декларацii
цро маЙно. доходи. вптрати i зобов'язаппя фiпапсового хараrсгррч за минулшй piK
вказано достовiрнi вiдоцостi шодо ндявпостi маЙна (майновшх црзв). набчтого
(rrабутпх) Ткачешко IrЛ. за час перебчваrrrrя rra посадах. впзначенпх у пчнктах 1-10
застиrrп першоi cTaTTi 2 Закоrrч Укпаiвп ,<<IIпо очпшенпя владю>. якi вiдповiдають
паявпiй податковiй iнформацi[про мдйно (майповi rrpaBa) Ткачеrrко I.Л.

За резчльтатамrr проведепоi пеDевiDIси встановлено. що BapTicTb майна (майнових
прав). вказаного (вказапих) Ткачепко I.Л. v декларацfr ппо майпо. доходи. вптпатш i
зобов'язаппя фiпацсового хараrsгерч за 2014 piк. паб\rтоrо (пабyтих) Ткачепко I.Л. за
час перебчвапня на посадах. впзначенпх у rrупrсгах 1-10 частипш пеDшоi cTaTTi 2
3aKorrv Укр4нш <<Про очшщення владп>. _вiдповiдае пфявнiй податковiй iпформацii
про доходи. отрпманi Ткаченко I.4. iз закопних джерел.

В €ДРо. шодо пкпх застосовапо По;rоrсеппя Закошч Украiшп << Irpo очпщеппя шIадш>
iцформацiя вiдсчтпя.

BiдcvTrri бчдь-якi вiдомостi щодо здзпачешоi особп.

За результатами проведеноТ перевiрки встановJIено, що до
Ткаченко IHHa Леонidiвпа

(прiзвище, iм'я та по батьковi

не засmосовvюmься
(не засгосовуються/застосовlтоться )

особи)

заборони, передбаченi частиною 3.4

статгi l Закону УкраiЪи "Про очищення влаци"

зазначаеться критерiй, на пiдgгавi якого

ОДПГоловпого
Вiпшпцькiй облаетi

(трчгьою/чсгвертою)

В.А.Бепезпер
(iнiчiали та прiзвище)


