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Haчaльникy yпpaвлiння пpaцi тa
сoцiaльнoгo ЗaxисTy IIaсeленнЯ Aмyp-
Hижньoднiпрoвськoi paйoннoi y 'йi!нiпpoпeтpoBcЬкy paДи

Чopнoлевськiй I.A.

дoBlдкA
пpo peзyлЬтaти пepевipки, пepeд6aчeнoТ 3aкoнoм УкpaТни ,,Пpo oчищeHHя

BлaдИ,,

Biдпoвiднo дo пyнктiв L i 2 чacтини п'ятoT сгaттi 5 3акoнy УкpaТни .,Пpo oнищe Hня BлaдИ,,тa Пopядкyпpoвe}qеHHя пеpeвipки дoстoвipнoстi вiдoмoсгeй щoдo зaстoсyвaHня зa6opoн, пepeдбаveнИx чaстинaMитpeтЬoю i veтвepтoю стaттi 1 3aкoнy УкpaТни ''Пpo oнищe H|1я BлaдИ,,, ,aтBepд}кeHoгo пoстанoвoю Кa6iнеryMiнiстpiв УкpаТни вiд 16 жoвтHя 2074 p. N 563,

(наitъlенуванttя op?аl.у dеpэюавнot влаdu / opeану л,ticцевozo 
"o'o"p"dfio,сnе urcШ I сm вi ddi пll гtQm n n, n m7 tc л t li,''

в якoл'lу заЙvаe nocаdу (пpemенdуe на зайняmmя nocаdu) ocoба)пpoведeнo пеpeвipкy дoстoвipнoстi вiдoмoстeй щoдo зaстoсyвaнHя забopoн, пepeдбaнeниХ чaстинaми
тpeтьoю t чeтвepтoю cтaттi 7 ЗaкoнY Укpaiни,,,Пpo oчиЩeння в:atи'', 

уoдro

(пpiзвuщe, iм'я mа пo 6аmькoвi oсoбu,

lн tl
сepiя тa Horvlep паспopтa гpoмaдянинa Укpaiни, ким i кoли видaний,

|аЛlc

PB
02.

пoсaдa на чaс зaстoсyBання пoлo)кeнЬ 3aкoнyУкpаiни .'Пpo oЧищeHня влaди,,)

!ля пpoвеДення пepевipки пoдaBaлися кoпii ЗaЯBИoсoби пpo пpoBеДеннЯ пеpевipки, пеpеДбaченoi
}:::::I:o:ly .Ioo 

o'11"1r": BЛaЦи'', деклapaцiТ пpo мaйнo, ДoхoДи' BИTpa.ГI4i зoбoв,язaння
фiнaнсoвогo xapaкTеpy зa 20|6 piк,a тaкo}к кoпii.iнrпих дoкyментi"

м|сцe пpo}киBанHя,

(зaЗнaЧaloTЬся зa нaявнoстi)



Зaпити пpo нa.цaння вiдoмoстей щo.цo Miщенкo Лlodл'tuлu Biкmopiвнu
(пpiзвище тa iнiцia.пи oсоби)

НaДcИЛaJIИся Дo ГoлoBIIoгo yпpaвлiння toстицii y fiнiпpoпетpoвоькiй oблaстi, Гoлoвнoгo yпpaвлiн
деpхraвнoТ пo.цaTкoBoi iнспекцii y !нiпpoпетpoвськiй облaстi, Cлyя<би безпеки УкpaiЪи.
Зa peзyльтaTaМи poзГЛя.цy зaпитiв сToсoB}1o Miщенкo Л.B. лoвiдoМиЛи:

- Гoлoвнe yпpaвлiння locтицii y Днiпpoпетpoвоькiй oблacтi _ пpo вiдcyтнiсть iнфopмaцiТ в
eдинoмy,цеpжaвнoMy prссщi oсiб, щo.цo Яких зaстoсoBallo пoЛoження Зaкoнy УкpaiЪи
кПpo oчищrннЯ Bлa.ци);

- Cл},жбa безпеки Укpaiни- пpo вiдс}тнiсть бyдь-якиx вiдoмoстей:

- Гoлoвно yпpaвлiння пoдaткoвoi iнспекцiТ y,Цнiпpoпетpoвськiй облaстi _ з ypaxyBallнЯМ

пoЯснень Hiкiтiнoi o.I. тa пiдтвеpдниx Дoкyп(еIrтiв вотaнoBлrl{o дoстoвipнiоть вiдoмoстей,
BиЗнaЧених ПyнкТoМ 2 чacтини п,ятoi стaтгi 5 Зaкoнy 

' 
Bкaзaниx Hiкiтiнoro o.I. y ,{eклapацiТ.

Зa pезyльтaTav|И Пpoвe.цeнoТ пеpевipки BсTaIIoBлеIIo, Щo сTaнoM rтa I4,I| ,2017 poку

дo Miщенкo Люdлluлu Biкmopiвнu не Зacmocoвvюmbcя зaбopoни пepедбaненi чaсти
TpеTЬoIo Ta чrTBеpToтo стaттi 1 Зaкoнy Укpaiни ''Пpo oнищення BЛaци''.

Haчaльник вiддiлy opгaнiзaцii poбoти, ДiлoвoДствa тa
кoIITpoJIIo

Хopyжa T.С


