Додаток $
до Порядку
(а редакції постанови Кабінету- Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)
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ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом Украйни “Про очищення влади”
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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 етапі 1 Закону України “Про очищення влади”,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. Ма 563,
_____ фЗарвинської райотаї державної адміністрації Чернігівської- о б л а ст і ___
__ ___
і,найменування органу державної впади І Органу місцевого самоврядування, в «кому звймае не«щу Іпрегепяус на заняття- пвеади)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо: застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”. : щодо
_____
Яшенко Іт и -Василівни, дата народження.- 7 3 ; ’ .......г т .місце, народження:паспортні дані:
_
виданий вШ
реєстраційний номер
облікової картки платника податків:
місце проживання:
місце роботи, посада: Вщжшська ратина державна адміністрація, головний стииміст відділу
управління .агропромислового розвитку районної державної адміністтии.
Для: 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 рік, паспорта громадянина України, реєстраційного номера
облікової картки платника податків, трудової книжки
Зашли про надання відомостей щодо___
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надсилалися до Варвгтської об'єднаної державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Чернігівськім області.......... ........... . ......
.шлі
ІІМИ Шус (найменування органів перевірки)
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Інформація з Єдиного державного реєстру осіб. шодо яких застосовано положення
"*>Ц Закону України «Про очииття влади» відсутня.
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за результатами проведеної перевірки встановлено, що до
застосовуються__ __
заборони, передбачені частиною
1 Закону України “Про очищення влади”.
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