
Додаток 5

до Порядку
(в релакчiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. Nэ 167)

довIщА
шро результатп п€ревiркrr, передбачепоi

Закопом Украillп "Шро очпщенпя владп"

Вiдповiдно до rгуrrктiв 1 i 2 частини п'ятоТ статгi 5 Закону Украiни'ОПро очищення влади" та
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостtй щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою отатгi 1 Закону УкраiЪи'ОПро очищення влали",
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд lб жовт}ut 2014 р, J{! 563,

Гайсuнська ОIПI Головноzо управлiння [ФС у Вiннацькiй обласmi

(найменування оргаку державноi влади / оргшrу мiсцевого сап.rоврядуванIlя, в якому займас посаду

(претенлус на зайнятгя посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосуванЕя заборон, передбачених
частинами третьою i четвергою статгi l Закону Украihи "Про очищення влади", щодо
Яценко Окс анu Тuмофiiвнu
Дата народження:
Мiсде народженrrя:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:
Ресстрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв:

Мiсце проживання: (ресстрачii)

Гайсuнська О!ПI Головноzо упрааriнлlя fФС у Вiннuцькifi обласmi

мiсце роботи,
zоловнuй dерясавнuй iHcпeKtttop секmору комунiкацiil

посада на час застосування положень Закоку Украiни "Про очищення влади")

,Щля проведення перевiрки подавilJIися копiТ заяви особи про прведення перевiрки,
передбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади", дек.парацiТ про майно, доходи, витрати i
зобов'язання фiнансового характеру за2014 piK, копiТ паспорта , трудовоТ книжки , документа ,

що пiдтверд2куе реестрацiю у ,Щержавному peecTpi фiзичних осiб-шtатникiв податкiв

(зазначаtогься за наявностi)

Заrпати про надання вiдомостей щодо Яценко Оксанu Тulrофiiвнu
(прiзвищс та iнiцiа.чи особи)

надсиJIi}лися до

гайспнськоi одш Головного чппав.пiппя ДФс v Вiшнпцькiй областi ,с.lмкбп безпекlл
Укпаiпп.



За результатами розгляду запrтгiв

гайсшrrськоi Одш Гоповпого чправлliппя ДФс v Вiппrrцькiй областi .

С;rулбп безцекп.УкпаiЪп .та iнфоDмацii з €дпного деDэrсавrrого DeccTDv осiб . щодо якпх
застосов?шо полоlке+шя Закопч УкпаiЪп << Про очпщешпя владп >>, MiцieTepcTBa юстlлцii
УкраiЪп

(найменування органiв персвiрки)

повiдомили:
Зq оезvльтатами проведеноi церевiрки Фiзичноi особrr Яценко Оксани

ТимоФiiЪFп. пштвердrrих докчментiв та поясненчя встаrrов.цепо, що Яценко Оксаною
тимофiiвною у,декларацii про доходrr. впT ратп i зобов'язання фiнансового характерч
за минчлшй pik вказапq доgговiрнi вiдомоgтi щодо наявностi майна (майнових ппав).
набvтоrо (набчтпх) Яценкр Оксапою Тимофiiвgою за час перебувапня па посадах.
ВиЗначених Y Iryнrсrах 1 - 10 чаgпrпи пепшоi gTaTTi 2 Законч Укп.sihи 'lПро очпшешня
владш". якi вЦповiдають наявнЙ податковiй iпфопмацii про майпо (майновi права)
яценко Оксани Тимофiiвни.

за резчльтатамп провсдепоi. перевiрки Яцеrrко оксани Тпмофfiвпп та
пiлгвепдншх доrсчмептiв. пояснешlля шаданпх gтаном па 08.09.2015 poкv також
ВСТанОВЛеI|о. шо B8pTicTb маЙпа (маЙнових пDав). вказаног9 (вказацпх) Яцепко
Оксаною ТимофiiЪпою у декларацii прр майпо' доходп. вптпати i зобов'язання

тимофiiъною за час пеоебчванця на посадад, вллзндчетrпх v rrчнrсгах 1 - 10 часплrrп
rrеРЩоi cTaTTi 2 Закопу Укпаi,нп "Лр,,о очпщ9ння владц".. вiдповiдас паявнiй
податковЙ iнфопмдцii ппо доходп. отримапi Яцрrrко О.Т. iз законrrих шгсере;r.

В €ДРо. щоДо яких засто.совапо Положеппя Закопч УкDа'fпп << ПDо очпrцешпя вшrадrо>
iвформацi$ вiдсrrrшя.

За Пезvльтатамп проведешоi перевiркп С.i,тчтсбою безпекп УкраiЪп паявппх M4Tepia.lliB.
вiдсtrтпi бчдь-якi вiдомостi щодо зазначеrrоi особп.

За рзультатами проведеноТлеревiрки встановлено, що до
Яценко Оксанu Тuмофiiвнu

(прiзвице, iм'я та по батьковi

не 3асml0совVЮmься
( не застосовlrогься/застосовуrоться)

особи)

заборонио передбаченi частиною 3.4

cTaTTi 1 Закону Украihи "Про очищення влади"

за}начаеться крltгерiй, на пiдgгавi якого

пськоiОЩП Головшого
у Вiшппцькiй областi

(трегьою/четвергою)

' В.А.Бепезпеп
(iнiuiали та прiзвище)


