Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. Же 167)

й іг

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення влади”
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади” та
|їїш рм ку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”,
-»твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,
Ватинськиї районної державної адміністрації Чернігівської області___________________

В

Р

■'•-ед-аеиуаання органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду (претендує на зайняття посада)

приведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
дастяю м й третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо
Щ &гзшсееича Романа Степановича, дата народження: ,___............ ...місце народження: ___
ї ,7 . д' , 1т :і -2 _

Ш

ш р т н і д а н і:

видстіїіі від

ш’
йогівської
області, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2251113559,
ж
»
•декае проживання: .
'
__ _7 _
;
_
’
•__ _
місце

Варвітська районна державна адміністрація, иачсаьник відділу відділу культури і
штаму районної державної адміністрації.

суботи. посада:

Цз» проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої
'Зеконом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 20 14....рік, паспорта громадянина У країни, реєстраційного номера
й лШтвої картки платника податків, трудової книжки

#

%

Запити про надання відомостей щодо

Г
$

БтштиШР.С.
(прізвище та ініціаиїт особи)

«здсияаяися до Гшовного територіального управління юстиції у Чернігівській області,
таиторішьпого управління Державної судової ад.иіністретії України у Чернігівській області.
ІМ ■жби безпеки України. Варвішської об'єднаної державної податкової інспекції Головного
ттвлішія ДФС у Чернігівській області. Генеральної прокуратури України. Міністерства
тгтоішніх справ України.

*

їшйменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів
Головне територіальне управління юстиції у
Чгтігівськіи області, територіальне управління Державної судової адміністрації України у
Чернігівській області. Служба безпеки України, Варвииська об'єднана державна податкова
Іжпекиія Головного управління ДФС у Чернігівській області. Генеральна прокуратура України
повідомили: шо відомості, щодо яких застосовується.положення Закону України в Про
оюшення влади» в ід с у т н і ____________________ ___________ :.............

Щ

Г 3 Міністерства внутрішніх справ України відповідь на запит не надійшла. Враховуючи зміни до
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборі)»,
#йереябачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»,
швесешіх постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015року М І 67, матеріали
особової справи та записи у трудовій книжці, вбачається, що Бузикетч Р.С. н е займав посади в
їір р а д а х М іністерства внутріш ніх справ України інш их правоохоронних органах в період,
що піддягає перевірці.
!;.3* результатами
проведеної перевірки встановлено, що
до
Бузикевича Романа

Стетновича

1 # четвертою
1

не .застосовуються заборони, передбачені частиною
статті 1 Закону України “Про очищення влади5'

*

Шт

р'тта Варвішської районної
5 Зепжавноі адміністрації __

ш

І

Л В.Доля

третьою.

