
Додаток 5

до Порядку
(в релакчii постановИ Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 25 березня 2015 р. }lb 1б7)

довцкА
про результатп перевiркп, передбачепоТ

Законом УкраiЪп 6'Про очпщеншя владп'О

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi статгi 5 Закону УкраТни "Про очищення влади" та

Порялку ,rро""д""rо перевiрки достовiрностi вiломостей щодо застосування заборон,

передбачених частинаr" ф"r"Ъо i четвертЬю cTaTTi 1 _З**rу Украiни "Про очищення влади",

затвердженого постановоюkабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтня 2014 р, Ns 563,

Гайсанська О,ЩПI Головноzо упровлiння,ЩФС у Вiннацькiй обласmi

(наймснуванНя оргil{У дaр**оi'*uлr / органу мiсцевого саN,rовряд}ъанЕя, в якому займае посаду

(претенлус на зайняття посали) особа)

проведено перевiрку достовiрностi _вiдомостей щодо застосування

частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення
заборон, передбачених

влади", щодо

Лжа наDошкення:
Мiсце народження:
Паспорт:
Виданий:
дата видачi:

Мiсце проживання : фесстрачiТ)

Гайсuнська ОIПI Головноzо управлiння,ЩФС у Вiннuцькiй обласmi

Micue роботи,

zоловнаЙ depltcaBHaй iнспекmор з пumань юрudачноi робоmu

посада на час застос}ъч"r" попй"rь Закону Украiни "Про очищення влади")

,Щля проведення перевiрки подавrrлися копiТ заяви особи про проведення перевiрки,

пaр"дЬu"""оТ Зu*опо19a Украrни "Про очищення влади", декларацiТ про майно, доходи, витрати i

зоЁов'язання фiнансового харакгеру за 2014 piK, копiТ паспорта , трудовоi книжки , док)rмента ,

що пiдтверджуе реестрачiю у.щерйвному pecTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв

(зазначакrгься за наявностi)



3апити про надання вiдомостей щодо 3аzороdньоzо Юоiя Сmепановuча
(прiзвице та iнiцiа.ilи особи)

надсиJIаJIися до

гайспцськот одш Головrrого чппавлiпня ДФс ч Вiнниrrькiй облаетi
(найменуванrrя органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв

Гдйсшцськоi оДпI Головного чпоавлiпня ЛФС ч Вiннипькiй областi

та iнформацii з €дппого депжавпого LeccTpv осiб . щодо яких застосовано положеппя
Законч УкDаiнп << Про очищепня владп > МiпiстеDства,юстицГiУкDаiЪп

(найменування органiв перевiрки)

повiдомили:

наявнiсть майна (майпових прав). набчтого (набчтих) за час перебування на
посадах" з yрахчванням письмового пояснення . визначених у rrчrrrсгах 1-10 частини
пепшоi cTaTTi 2 Закокч Украiни <<ПDо очищення владю>. вiдповiдають наявнй
податковй iнформацii про майно (майновi пDава) .BapTicTb майна ( майшовшх прав) . з
yрахуванпям письмовоrо пояснення . вказапrrх в деrgпарацii пDо майцодоходп .витDатп i
зобов'язаrrпя Фiпансового xaoarcTepv вiдповiдае наявrriй податковiй iнфоDмацii пDо доходп.
отппмапi iз закопппх джепe.lr . в €ДР9. щодо якпх застосовапо Полопсеппя Закопч УкDаiЪп
<< ПDо очпщенпя шrадш> iпформацiя вiдсyтпя

За результатами пров9деноi перевiрки встановлено, що до
3 аzор о d н ь оzо Юр iя С mе п анов uча

(прiзвище, iмОя та по багьковi особи)

не засmосовvюmься заборони, передбаченi частиною
(не застосовуlоться/засгосовlrоться)

статгi 1 Закону УкраiЪи "Про очищення влаци"

на пцстtвl якого

3.4
(трегьою/чегвертою)

j //бý ;'r
(о].ý,

Га.пьянова Л.А.
о4зз4-254,76


