Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

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 статті 1 Закону України “Про очищення влади”,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,
Я к н м івс ька районна держ авна адміністрація____________________________________________
(найменування органу держ авної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займас посаду

претендента
на
посаду
головного
спеціаліста
організаційного
відділу
апарату
райдержадміністрації___________ ________________ Запорізької___________________________ області
(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо
________________ Зануди Романа Олександровича______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи,

29 жовтня 1994 року народження с мт Якимівка Запорізької області____________________________
дата та місце народження,

паспорт СЮ 194087 виданий 29 жовтня 2010 року Якимівським РВ ГУМВС України в Запорізькій
області_____________________________________________________________________________________

_____________________
.

_______________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

3463506850

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

72503 Зап о р ізька область. Я ким івський район. см т.Я ки м івка. вул. Ц ен трал ьн а буд. 106
місце проживання,

Я к и м івська рай он н а д ерж авн а ад м іністрація Зап орізької області_________________________
місце роботи,

претендує на посаду головного спеціаліста організаційного відділу апарату райдержадміністрації
Запорізької області_________________________________________________________________________
посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади” )

Для проведення перевірки подавалися копії, засвідчені підписом начальника відділу кадрової
роботи апарату райдержадміністрації і скріплені печаткою: заяви про проведення перевірки,
передбаченої Законом України “Про очищення влади”, сторінок паспорта громадянина України з
даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації; документа, що
підтверджує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб - платників податків: трудової
книжки, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік
Зануди Р.О.
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Зануди Романа Олександровича____________________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до: Головного управління Д Ф С у Запорізькій області____________________________
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Головного управління Д Ф С у Запорізькій області

(найменування органів перевірки)

повідомили: За результатами проведеної перевірки Зануди Р. О. встановлено достовірність
відомостей, визначених п у н к т о м 2 частини п’ятої статті 5 Закону, вказаних Занудою Р.О. у
Декларації
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Зануди Р.О.___________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

_________ застосовуються заборони, передбачені частиною

третьою/четвертою

(не застосовуються/застосовуються)

статті 1 Закону України “Про очищення влади” ______________________________
(у разі застосування заборони
зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Заступник керівника апарату Якимівської районної
Державної адміністрації , начальник організаційного
відділу
(найменування посади керівника відповідального
структурного підрозділу органу держ авної
влади/органу місцевого самоврядування)

03.05.2019

Олена Шитко 91857

^ ^
(„ Х с )

ТЕРЕЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

