
Додаток 5
до Порядку

(в редакцii" постанови Кабiнету MiHicTpiB Украi"ни
вiд 25 березня 2015 р. Х!!167)

ДО ВlДКA
про результати перевiрки, передбачено'j
Законом Украi"ни "Про очищения влади"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi" cTani 5 Закону Украi'ни "Про очищення влади" та
Порядку проведения перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTani 1 Закону Украi"ни "Про очищення влади",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicтpiB Укра'jни вiд 16 жовтня 2014 р. Х!! 563,

Прилуцька районна державна адмiнiстрацiя
(найменування органу державно"i влади / органу MicueBoro самоврядування, в якому займа( посаду

(претенду( на зайнятrя посади) особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTarri 1 Закону Украi"ни "Про очищення влади", щодо

Мiщенко Свiтлани Володимирiвни _..,-- _
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи,

дата та Micue народження,

серiя та номер паспорта громадянина Укра"iни, ким i коли виданий,

ре(страцiйний номер облiково"i картки платника податкiв,
__ --"г_---

Micue проживання,

___________ -"-П""р"-'и.:::л.:..у'-'ц""ь::..:к=арайонна державна адмiнiстрацiя
Micue роботи,

головний спецiалiст вiддiлу культури, туризму i релiгiй районноi" державно'j адмiнiстрацii" ----
посада на час застосування положень Закону Укра"iни "Про очищення влади")

Для проведення перевiрки подавалися копii' заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi" Законом Украi"ни "Про очищения влади", декларацii" про майно, доходи, витрати I

зобов'язання фiнансового характеру за 2015 piK, а також iнших документiв: копii" паспорта,
трудовоУ книжки, картки платника податкiв

(зазначаються за наявностi)

Запити про надання вiдомостей щодо _;..:М~i,-"щ""е~н:..:.к:.:.о",-"С::..:.-==В,-,._----,- _
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсилалися до Прилуцькоi" об'rднаноi" державноi" податковоi" iнспекцi"i Головного управлlННЯ
ДФС у Чернiгiвськiй областi

(найменування opraHiB перевiрки)

За результатами розгляду запитiв ПОДПI ГУ ДФС у Чернiгiвськiй областi
(найменування opraHiB перевiрки)

повiдомили: у декларацi"i про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за
минулий piK вказано достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), набутого за час



перебування на посадах, визначених у пунктах 1-1О частини першо"i статтi 2 ЗУ «Про очищення
владю>, якi вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацi"i про майно (майновi права). BapTicTb
майна (майнових прав) вiдповiда€ наявнiй податковiй iнформацi"i про доходи, отриманi Мiщенко
св. iз законних джерел.

За результатами
Володимирiвни
батьковi особи)

проведено"i переВ1РКИ встановлено, що до Мiщенко Свiтлани
(прiзвище, iм'я та по

не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою i четвертою
(не застосовуються/застосовуються) (третьою/четвертою)

статтi 1 Закону Укра'jни "Про очищення влади".

Керiвник апарату Прилуцько"i
районно"i державноi' адмiнiстрацi'j

(найменування посади керiвника вiдповiдального
структурного пiдроздiлу органу державноi"
влади/органу мiсцевого самоврядування)

24.05.2016

-"'-(пiдпис)
Л.В. Нiкiтченко

(iнiцiали та прiзвище)

{Додаток 5 в редакцй'Постаllовu КМ J(Q 167 вiд 25.03.2015}


