
Додаток 5
ДО Порядку

(13рсдаКl1ії постанови Кабінсту Міністрів України
від 25 березня 2015 р. NQ 167)

ДОВЩКА
про результ<пи перевірки, псредбаченої

Законом України "Про очищення влади"

ВіДlюпідно до ll)'нктів 1 і 2 частини п'ятої стапі 5 Закону України -'Про очищення влади" та
Порядку проВС:.tсння перевірки достовірності підомостей щодо застосування заборон,
персдбачсних чнстинами третьою і четвсртою статгі 1 Закону України "Про очищення влади",
затвсрдженого llОстановою Кабінсту MiHiCTpif\ Укrаїни від 16 жовтня 201-1 р. NQ 563,

_ ~~~К'I(Шs]~LКУЛI):rvРИ..ТУQl1~~Jl-Ln.(;jlігili.llRИЛУI\l'КОЇ районної державної адміністрації
(1I<\ІI\Iс'll) В,ІІІІІЯ ОРІ-аll) .1<:РЖ::ШН()ЇB:la.lll , ОРI"<1ІІ)~liCIlCIJOГOсаМОВРЯЛ.уваНIІЯ. IJякому займає посаду

ГО,lОВ HOJ::Q....s;l~l\.!..a.JJ_I.cTacektoQY----Ю'..:!!IіТVРИ.тvризмv і релігій Прилvцькоuайонної ~жавної
i1'!~!iL!Їf.Tl2a.цi·I~· _

(1IP<:Tt:II.l)C на З<1ііIlЯТТЯIIOC,L]II) особа)

[Іровс:\еll() IІСРСl1ірку достовірнос','і l3іДО~fOстей щодо застосування заборон, передбачених
частинаМІ! третьою і чствертою стапі І Закону України "Про очищення влади", щодо

БJJ10130Д Анни Анатоліївни
(прізвищ<:. і\I'Я та 110баТI,кові особи.

дата Т<1\lі<:lІ': lІаrО.1ЖСIІIІЯ,

~:-.-...,- , .' ,..~.- --------'- ------ -'-' ~ -- ..,._-- - -, t"

серія та номер паспорта гро~ta.1ЯНИllа України, КЮІ і КОШІ 1JIIДШШЙ,

рсс<:траllіИllllіі 1I0\l<:P ОО:lіКОВ()1каРТКIІ lІ:l:JТlІика 1l0ДС11ків,

'·-г .. --·- .
\lіСll<: IlrОЖИВШII1Я.

~Іісш: роботи.

llрстенж!..!.Е! .!.!~LI..!_l)5.:a;tYголовного спеlllШllста сектор" культури. ТVРИ1МУі рслігій Прилуцької
lli\ЙОJ.!!!ої ;J,eJ!]'SiIQ.HQ'~.~~1іністраШ! ._. _

Ij(H'::L'ta ІІа час застос) Rання 11l1.10ЖСIlЬЗаКОIІУ УкраїНI1 "[Іро ОЧIIl1IСНIIЯ В.l,I:Ш")

Для "РОВ~;J,ення перевіРКI1 1l0даВ<lJ)ИСЯ копії заяви асаби про проведення перевірки,
перед6ачеlЮЇ Зпконом України "Пра ачищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і
зобов 'язання фінансового характеру за 20 J 8 рік_ а також інших документів: копії паспорта,
тру дової Кшl!!~Ки_'___"_~р_тКи_платн!і){аnO,laT!i~ . . . . . _

(Зa:Jначаються за ная вності)

ЗаllИ г IIIІО !lа:lіItIНЯ віЛОI\ЮСТСЙЩО.:lО __ .ЬілаJl.Q;.lб.J\, _
(1Iрі'НННII<: lа іllі Іlia..l 11особl1)

наДСl1лався :\ОLQ;I.QI!!lОго.)'правління ДФС v L!..\шнігівськіЙ області-----------------
(Най~lенуВаННЯ ОРI'анів перевірки)

Зп рез)'льтаТ<І\111 розгляду '1аПI1ТУ_ТОJlаI3НС vправління ДФС v Чернігівській області
(наЙ,\lенування orraHiR Ilсревіrки)



повіДО,\IИЛИ: у ,'lскларації IlрО майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за
МИН\'ЛlII1P.LK В!'lваllO і!остовірні відо\юсті IJ\O,10 lІаягнюсті майна (майнових прав), набутого за час
псрс6\'ваНIІЯ HJl IJ~1Ca'!аХ Вl1ЗнаЧСНI.IХ} r.!~JiK~lll:\.I:I О частини псршої стаlті 2 Закону України «Про
очищсння В':l~ЦIj». які відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права)
Білово..'!. А,А. RapTicTI> майна (майнових прав) відповідає наявній податковій інФормації про
доходи, OTpl1,\1aHі і:)іловод А.А. із законних джерел. Інформація в Єдино 1)' державному реєстрі
осіб, ЩОДО яких 'застосовatю положення Закону України «Про очищсння влади» Міністерства
юстиції УкраїНІ1 відсvтня.

За РСЗУ':II,lаТ3і\IИ проведеної перевірки встановлено, що дО БІЛОВОД Анни Анатоліївни
(прізвищ.:. і~l'я НІ по батькові особи)

не застосовуються заборони, Ilередбачені частиною третьою І четвертою
(н,: заеТОСОВУЮТhСЯ/ЮСТОСОВУЮТЬСЯ) (третьою/четвертою)

статті 1 Закону України "Про очищення влал,И".

ЗавіДУВ1!'і СlЖIQPY КVЛЬ1УРИ, туризму і... ""релігій
ПQ!ІЛУЦЬКОЇраРонної державної адміl.lі.Чlli!.Ціі

(lІаіі \1<.~IIYlІаllllЯ IIОСа.:ІИкері Вllll ка ві.lll(ші.t<LIыlп))
СIРУЬїУРIІОII) Ilі:lрощі,lУ органу :lСРіКаВIІОЇ
В:lа;[l1 (\11"<lIІУ~'liCIl':BOГO С3,\IОВРЯДУВ311I1Я)

07.06.2019

/-~,_, о/--. JI. КОВТУН
(lІідпис) ,/ (іllіllіа.1И та прізвище)

{Додаток 5 в редтщії Постаuови КМ м! 167 вjд 25.03.2015}
/

Ознайомлеllа:
07.06.2019
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