Додаток: 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. М> 167)
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 Порядку проведення перевірки достовірності відомосте#- 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, Ватииською районною державною адміністрацією Чернігівської області
(найменування органу державної владиУ;органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду
(претендує на зайняття посад«)
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті: 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо
Чстеика Валерія Миколайовича, дата народження.___ у -■' місце народження .?- :
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картки платника податків;
місце проживання:
є - 7«,,
місце роботи. ДОсйда: Варвинська
районна державна адміністтгт, заступник голови районної державної адміністрації.
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: 15
рід, паспорта громадянина
України, реєстраційного номера облікової картки платника податків,.трудової книжки
Запити про надання відомостей щодо _

Ч аинка В.М.
{прізвище га ініціали особ,и

надсилалися до
Служби безпеки України. .Ватинської об'єднаної державної
податкової шспетіїГоловного управління ДФС у Чернігівській області
(найменування органів перевірки)
За результатами розгляду запитів
Служба безпеки Україну, повідомила, ию в
результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості, і ______

Прилуцькою об ’єднаною державною податковою інспекцією ГоловиоШ^утавліиня ДФС у
Чернігівській області встановлено достовірність відомостей, виш ш ш т х пунктом 2
частини п ятої статті 5 Закону.
Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення
Закону України «Про очищення влади» відсутня.
за результатами
проведеної перетирки встановлено, що
до
Чаленка Валерія.
Миколайовича .. не застосовуються
заборони, передбачені частиною ___ третьою.
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Голова Ватинської районної
депжашШ адміністрації

