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,
Городнянська районна державна адміністрація________________________________
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займас посаду

(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті І Закону України “Про очищення влади”, щ одо________
Ісасика Віктора Миколайовича_________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи.

дата та місце народження,

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

>
реєстраційний номер облікової картки платника податків,

місце проживання,

головний спеціаліст сектору містобудування, архітектури та ЖКГ Городнянської районної
державної адміністрації_____________________________________________________________
місце роботи.

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки,
передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, а також інших документів
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо_______Ісаєнка В.М.___________________________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до
Служби безпеки України та Державної податкової інспекції у
Городнянському районі Головного управління ДФС у Чернігівській області_____
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів
Державна податкова інспекція у
Городнянському районі Головного управління ДФС у Чернігівській області

(найменування органів перевірки)

повідомили: за результатами проведеної перевірки встановлено, що Ісаенко В.М. у
Декларації вказано достовірні відомості щодо наявності майна, набутого ним за час
перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини 1 статті 2 Закону України «П ро
очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові
права) Ісаєнка В.М. Вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Ісаенко В.М. у
Декларації, набутого (набутих) Ісаенко В.М. за час перебування на посадах визначених у
пунктах 1-10 частини 1 статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідає наявній
податковій інформації про доходи, отримані Ісаєнком В.1УІ. із законних джерел.
Встановлено достовірність відомостей , визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5
Закону, вказаних Ісаенко В.М. у Декларації ________________________________
Станом на 01.12.2016 відповідь щодо Ісаєнка В.М. на запит райдержадміністпапії віл
22.02.2016 №02-15/329 від Служби безпеки України не надійшла.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що д о ________ ___________________
__________Ісаєнка Віктора Миколайовича_____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

не застосовуються___________ заборони, передбачені частиною третьою і четвертою_______
(не застосовуються/застосовуються)

(третьою/четвертою)

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

Заступник керівника апарату, начальник в ід д іл у
організаційно-кадрової роботи апарату
райдержадміністранії

В.Ю. Пилипенко
(підпис)

(найменування посади керівника відповідального
структурного підрозділу органу державної
влади/органу місцевого самоврядування)

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ№ 167 від 25.03.2015}

(ініціали та прізвище)

