
дов|дкА
про результати перев!рки' передбачепот

3аконом ){'кра1ни ''11ро онищення влади''

Б|дпов|дно до пункт|в 1 \ 2 частини п'ято] отатт| 5 3акону 9кра!ни "|!ро онищення

влади'' та |1орядку проведення перев|рки достов|рноот| в1домостей щодо заотосування

заборон, ,ер"дба'е,"* частинами третьо}о 1 ветвертото отатт1 1 3акону }кра|ни "|1ро

очищ9ння влади'', затверлженого постановото (аб1нету й|н|отр1в !кра|ни в|д 16 я<овтня

2014 р..]\! 563'

(наймещвання оргац державнот в[али / оргац м1спевого самовряд}вання), в якому займас посалу
(претенлус на зайняття посали) особа)

проведено перев|рку достов|рноот! в!домостей щодо застосування заборон, перелбанених
,'^'ти'^" 

'р-'"о*о 
{ нетвертото отатт| 1 3акону }кра|ни "|{ро очищегтня влади", шоАо

(пр|звише, |м'я, по батьков! особи,

дата та м|сце народження'

сер|я та номер пас[!орта громадянина 9кра1ни, ким 1 коли виданий,

-1йний 

номер обл|ково| картки платника податк[в,

63 505. /арк!вська обл.'
м|сце щоживання,

м!сше роботи,

г1осада на час застосування положення закону укра!ъи "||ро овишення влали'')

,[ля провелення перев1рки подава,тися коп|| заяви особи про проведення перев[рки,

передбанено| 3аконом 9кра!ни "|1ро онищення влади"' декларац1| про майно, доходи> витрати

1 зобов'язання ф|нансового характеру за 2015 р|к, коп|| 1нтпих док1ълент|в', паспорпа'
! ё е н уп т: ф !ка ц! йн оео коёу' п руё ов о]' к н цэтс к ш.

(зазнанаються за наявност1)

3апит про надання в!домостей щодо 1пафраново|' |.м.

надоилався до
[оловноео управл!ння .1Ф( у /арк[вськ!й обласуп|.

3а результатами розгляду запиту |арк!вська об'сёнана ёерэтсавна поёатпкова !нспекц|я

[оловноео упоавл|ння .[Ф( у /арк|вськ|й обласуп|

як1 в!ёпов1ёаютпь нсцявн!й поёатпков/й !нформац!1' про лцайно (майнов1 права)

[афоаново!' ]' !у4'

(пр1звише та 1н|ш!али особи)

пов1домила:

отпршуан! [афрановою ] ' й. !з законнт:х ёэтсере:т.



3а результатами проведено| перев!рки вотановлено' що до

[АФРА1!Ф8Ф! !ошнуц Р[цхайл!внш -не засупосов!югпься заборони'

(пр!звише,!м,ятапобатьк;.;й-,|(незастосов),1оться/застосовуються)

визначен! чаотино}о тпрепьою/чепвеопою статт| 1 3акону !кра!пи "|[ро очищеяня

(третьото / тетвертою)

(у раз! застосРантя .'б'р'* .*"1 **." щитер[й, на п|лстав| якого застосовуеться заборона)

Ёачальник вйд!лу управл!ння персоналом
(посала кер[вника в!дпов1дального сщукурног0' 

п|дроздйу оргащ державно| влаАт'т/

апарат районно! дерясавно1 адм!н1страц|!
Бргащ м!сшевого самоврящвання)

? ]: ' 'т}'4 4'--..---
\п0||1с)',

т.Ф. пРя']1кА
(1н1ш!али та пр!звише)


