Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)
ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України ‘Тіро очищення влади”
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади” та
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р, № 563,
Варвинської районної державної адміністрації Чернігівської області____ ______________
(найменування органу державної влади! органу місцевого самоврядування, в якому гдаймас посаду (претендує на зайняття посади)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо Бея
Миколи Івановича, дата народження.
н. місце народження; спаспортні дам
? виданий від
реєстраційний номер облікової, картки платника податків.
м іс т проживання
]Г
Зі ^ 1 з'_ ~ місце роботи, посада: Ватгтська 'районна дєржйтт адмтїстрШія, начальник
відділу містобудування. архітектури, будівництва та ж иж шю-тмуаттого господарства
районної державшої адмініейгржШ, головний архітектор району.
Дня проведення перевірки подавалися копії заяви особи про-проведення перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за 20:14 рік, паспорта громадянина: У країни, реєстраційного номера
облікової кар ти платника податків, трудової книжки
Запити пре надання відомостей щодо

Бея МІ. _____ ___

: ________ ___ _

Тирі ттж та Іиіща ш особи)

нідсшшшея де Головного теотитіального тіштіння юєттШ у Шїтігівєьюй області,
'територіального управління Державної судової адміністтиа України і Чер пгтській області.

управління ДФС у Чернігівській області Генеральної прокуратури Ш
внутрішніх справ України

з.

МаїІетерс

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Головне територіальне управління
пеській області, територіальне управління Державної сгдоти адміністоаиії
сраищ
Штігт-ькій області, Служба безпеки України. Варвинська об’єднана державна податкова
•'■»гежжщія Головного управління ДФС у_Чернігівській області. Генеральна прокуратура
,Г

то відомості, щодо яких застосовується тліхтв ння Закону Украй>
гягтт відсутні
1 І Р к х щ т т внутрішніх справ України відповідь на запит не надійшла. Враховуючи зміни до
Ііегсж у -зрежеаеїшя перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»,
ввкх і м х тсгшютою Кабінету- Міністрів України від 25 березня 20Г5року №167, матеріали
особсякв ©язаш та записи у трудовій книжці, вбачається, що Бей м.і. не займав посади в органах
Міністерства внутрішніх справ України інших правоохоронних органах в період, що
підлягає перевірці.
за результатами проведеної перевірки встановлено, що до
Бея Миколі*--Івітовича______ не
застосовуються заборони, передбачені частиною
третьою, четвертою " ‘ статті 1 Закону
України “Про очищення влади”.
І

іської т їю н т ї
II В.Доля

