
Haчaльникy yпpaвлiння пpaцi тa
оoцia,тьнoгo ЗaхисTy I{aceЛення Aмyp-
HижньoднiпpовськoТ paйoннoТ y мiстi
!нiпpi paди

Чopнолевськiй I.A.

дoBlдкA
пpo pe3yлЬтaти пepeBipки, пepeд6aЧeHoТ 3aкoнolи УкpaТни ''Пpo oчищеl{ня

BлaДИ,,

Biдпoвiднo дo пyнктiв 1' t2чaстини п'ятoТ стaтгi 5 3aкoнy УкpаTни '.Пpo oнищеHHя Bлaди'' тa Пopядкy
пpoBeдeHHя пepeвipки дoстoвipнoстi вiдoмoстей щoдo зaстoсyвaHHя зaбopoн, пepeдбaнениX чaстиHaми
тpетЬoю i нетвеpтoю стaттi 1 3aкoнy УкpaTни ''Пpo oнищeHHя влaдИ'', зaтвepд}|{еHoгo пoстaHoвoю Кa6iнеry
Miнiстpiв УкpaТни вiд 16 жoBтHя 2014 p. N 563,

{t {"

nt t!

pсtЙoннoi у лlicmi tнinpi pаdu
(найлlенування otэzану dеpэюавнoi влаdu / oozану л,ticцевoеo сaцloвpяdування' в якoлlу займас nocаdv

|oнuu сnеuшлlсm З nDuЗначе

(пpеmенdуе на зайняmmя nocаdu) ocoба)

пpoBeденo пepeвipкy дoстoвipнoстi вiдoмoстeй щoдo зaстoсyваHHя забopoн, пepeд6aнeниx ЧaсTИHaми

тpeтЬolo i нeтвеpтoю стaттi ]. 3aкoнy УкpaТни ''Пpo oнищення вЛaди',, щoдo

Tкачe н кo Te mянu €вeенii.внu
(пpiзвuще, iм'я mo пo бomькoвi ocoбu,

:25.l0.]9B4 p.н. лl . кiвка .Цoнеuькoi.oбл. - --даTa тa мiсце наpoд}кeнHя,

- АM 0б2130 АHД PB ДMУ УMBС УкpаIнu в,Цнinponеmpoвськiй oбл. 27.I ].2000
сepiя тa Hoмep пaспopTa гpoМaдяHиHa УкpaТни, ким i кoли видaний,

3097904808
pеестpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки плaтHикa пoдaткiв,

лl.Днinpo' вул.Дoнеш в.73 

-
мiсце пpoжиBaHHЯ,

Упpaвлiння пpaцi тa сoцiaльнoгo зaxистv нaсeлeння Aмvp-HижньoднiпpoвськoТ paйoннoТ v мiстi Днiпpi
paДи мiсцe poбoти,

np o в i d н uй :c nе цi ал i c m в u d i в c o цi ал ьн o i. d o no лl o z t

пOсaдa Ha час зaстoсyBaHHЯ пoлo}кeнЬ jaкoнy Укpaiни ,'Пpo ovищeння влади'')

!ля пpoве,цення пеpевipки ПoДaBanися копii зaЯBИ oсoби пpo ПpоBеДrння [еpеBipки, пеpедбaченoТ
Зaкoнoм УкpaТни ''Пpо ouищенIlя BЛaДи'', деклapaцii пpo мaйнo' .цoХo.ци, BиTpaTи i зoбoв'язaння
фiнaнсовoгo хapaкTrpy зa 201,7 piк, a Taкoх{ кoпiТ iнrпих дoкyментiв

n а сn o p mу, p е e с mp сlцiй u к а |1 o d аЩк i в, mpу d О в o i. кн u Эtс к u
(зaзнaчaloTЬся Зa нaявнoстl,)



Зaпити Пpo нa.цaння вiдoмocтей щo.цo

HaДcИЛaлИсядoГoловнoГoyпpaвлiнн:^::]11ii,##HЦ;}1Т'ffi"",,"
flеpжaвнoТ фiскaльнoi слyжби y flнiпpoпетpoвськiй облaстi.

Зa pезyльтaTaNIИ poзГJUIДy зaпитiв сToсoBIIo Tкачeнкo Z 6'. пoвiдoМиЛи:

eд{инoмy Дrpя{aBIIoMy peестpi oсiб, щoдo
nПpo oчищення BлaДи);

Haчaльник вiддiлy opгaнiзaцiТ pобoти, Дiловo.цствa тa
кoнTpoJIIо

_пPo вiдсyтнiсть iнфopмaцii в
яких зaсToсoBal{o пoлoження Зaкoнy УкpaiЪи

Хopyжa T.o

л1ння _ з ypaxyBaIlняМ писЬМoвих

:'"::::_" :Yенкo 
Т.С. тa пiдтвеpдних Дoк}"AлеIIтiв встaнoBлеI{o Дoстoвipнiоть

Т.€. y flеклapaцiТ"

Зa pезyльтaTaМИ пpoBr.ценoТ пеpeвipки BсTaнoBЛенo, Щo сTaнoМ rтa ЗО'ОЗ.2О18 рoкyдo Tкаченкo Tеmянu Све9нi1внu щзaбopoни пеpедбa.rенi чaсти.тГo;TpeTЬoIo тa чеTBеpTоlo стaттi 1 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo оuищеннЯ BлaДи,,.


