
Haчaльникy yпрaвлiння пpaцi тa
соцiaльнoгo зzlxисTy нacелення Aмyp-
HижньoднiпpoвськoТ paйoннoi y мiстi

'(нiпpопетpoBськy 
pa.ци

Чopнoлевськiй I.A.

дoBlдкA
пpo peзyлЬтaти пepeBipки, пеpeдoaчeHoТ 3aкoнoм УкpaTни ''Пpo oчищeHHя

BлaД|4',

Biдпoвiднo дo пyнктiв 1i2чaстини п.ятoТ сгaтгi 5 3aкoнy УкpaТни ''Пpo oнищeHHя влaди'' тa Пopядкy

пpoBeдeння пepевipки дoстoвipнoстi вiдoмoсгей щoдo зaстoсyBaHHя зa6opoн, пepeд6aнeниx чaстиHaMи

тpeтЬoю i veтвepтoю стaттi 1 3aкoнy УкpaТни ''Пpo oнищeHня Bлaди.., зaтBepд}кeHoгo пoстaнoвoю Кaбiнery

Miнiстpiв УкpaТни вiд 16 }кoBтня 2ОL4 p. N 563,

пpo'eдeнo пepeвipкy дoсгoвipнo ,', 
",o"!{#i^'I::::#:#:::":?,:;:!,i|n","ou^"eниx 

ЧaстинaMи

тpетЬoю i нeтвepтoю стaттi ]. 3aкoнy УкpaТни ''Пpo oнищeння влaди.., щoдo

M алoi Каmepuнu Boлodu|v|u piвHu
(пpiзвuщe, iм'я mo no бomькoвi oсoбu,

2 B. 0 3. 1 989 D.н. J|4. .[Iнiпoonеmpoвcьк

дaтa тa мlсцe HapoджeHHя,

АH 906695 АIIД PB ДMУ УMBС Укptliнu в .Цнinponеmpoвcькiй oбл.25.10'20]0 poцv -
сepiя тa Ho.иep паспopтa гpoмaдянина Укpaiни, ким i кoли видaний,

3259405762
peeстpaцiйний нoмep oблiкoвoi каpтки пЛaтHикa пoдаткiв,

м' Лнinoo. вvл. llJmop.uoва ' буd.I I4 а
мiсцe пpoживаHHя,

Упpaвлiння пpaцi тa сoцiaльнoгo заxистl насeлeння Aмvp.HижньoднiпpoвськoТ paйoннoТv мiстi

.Цнiпpoпeтpoвськv paди мiсцe po6oти,

пoсадa Ha Час 3aстoсyвaHHя пoлoжеHЬ 3ar<'oнy Укpaiни ,'Пpo ovищeння влaди.')

.{ля пpoведrння пеpевipки пo.цaBaЛися кoпiТ ЗaЯBИ oсoби Пpo пpoBе.цrннЯ Пrpевipки, пеpедбaченоi
Зaкoном Укpaiни ''Пpo oнищенI{я BЛa.ци'', декЛapaцii пpo мaйнo,,цoхo.цLI' в;TlЩы|kli зoбoв'язaння

фiнaнсoвoгo хapaктrpy зa 2016 piк, a Taкoх{ кoпiТ iнrших дoкyментiв
n а с п op mу' p е с с m p аu i Й н o e o н o.ц,t е pу o бл i кo в oi. Fаp m к u nл аm н uка n o d а tцк i в,

(з{lзнaчaюTЬсЯ Зa HaЯBHoстl)

n айoнн о.i v мicmi .[I нinu o n еmp o в cь ку p аd u
(найменування opeану dеpcюавнoi'влаdu / opeану lvlicuевoеo cал,toвpяфвання, в якoлlv займаe noсqdv



Зaпити пpo нa.цaIIня вiдoмoстeй щo.цo Mалoi Каmepuнu Boлoduл'tupiвнu
(пpiзвище тa iнiцiaли oсoби)

Еa.цсиЛaЛися .цo ГoлoBl{oгo yпpaвлiння roстицi.i y .{нiпpoпещовськiй oблaстi, Гoлoвнoгo yпpaвлiння
ДФC y.{нiпpoпетpoвськiй oблaстi.
Зa pезyльтaTaМи poзгJlЯ.цy зaпитiв сToсoBI{o Mалot К.B. пoвiДoмили:

Гoлoвне yпpaвлiння toстицii y.Цнiпpoпетpoвськiй oблaстi - пpo вiдсрнiсть iнфopмaцiТ в
eдинoмy.цеp)I(aBнoМy pеrстpi осiб, щo.цo яких зaоToсoBaIIo пoЛo}кення Зaкoнy УкpaТни
кПpo oЧищення Bлa.ци);
Гoлoвне vпpaвлiння.ЦФC y.Цнiпpoпетpoвськiй oблaстi _ з ypaхyBallняМ ПисЬМoBиx

пoяснoIIЬ тa пiдтвеp.цI{иx Дoкyl!{ентiв Maлoi к.B. BсTaнoBлeнo ,цocтoвipнiсть вiдoмостей,
BизI{aчrних ПytlкToМ 2 чacтинуl п,ятoi стaттi 5 Зaкoнy 

' 
BкЕlзaних Maлoю К.B. y .{еклapaцii.

Зa pезyльтaTa\IИ пpoве.цrнoТ пеpевipки BсTaIIoBЛeнo, Щo сTaIIoМ нa 2|.04.2017 poкy

дo Mалoi Каmepuнu Boлoduлlupiвнu нe ЗаcmocoвvЮmbcя зaбоpoни пеpедбa.rенi
ЧaсTиIIoIo TprTЬoIo Ta чеTBepTоro стaттi 1 Зaкoнy Укpaiни ''Пpo oнищoння Bлaди''.

Haчaльник вiддiлy opгaнiзaцiТ poбoти, ,цiлoвoДствa тa
кoIITpoшo

Xopyжa T.o.


