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,
Державною Фінансовою інспекцією в Херсонській області
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займас посаду преісндую на
зайняття посади)оеоба)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону
України “Про очищення влади”, щодо
Бартчук Юлії Анатоліївни
(прізвище, ім’я та по батькові особи
дата та місце народження.

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,
оеєстоапійний номер облікової картки платника нодаїків.

місце прожинання.

Державна Фінансова інспекція в Херсонській області.
місце роботи,

старший державний фінансовий інспектор відділу інспектування у_соціальпій
сфері та культурі
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
, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
еру за 2014 рік, а також інших документів: паспорта, трудової книжки,
ої картки Фізичної особи платника податків.
зазначиться за паявносі і)

V/

Запити про надання відомостей щодо Бартчук Ю.А.
(прізвище та ініціали особи)

Ы ц и л іЛ ь ш х С/

надсилалися до С кадовської о б ’єднаної держ авної податкової інспекні
Г оловного управління Д ерж авної ф іскальної служби у Х ерсонській області.
У відповідності до п. 14 П орядку проведення перевірки достовірності
відом остей щ одо застосування заборон, передбачених частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженим
постановою Кабінету М іністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 па
підставі відомостей, наявних в особовій справі, а також інф орм ації з Єдиного
держ авного реєстру осіб, щодо яких застосовано полож ення Закону України
«Про очищ ення влади» http://lustration.m iniust.gov.ua/register перевірено
достовірність відомостей, зазначених у заяві Бартчук Ю .А.
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Скадовською о б ’єднаною державною
податковою інспекцію Головного управління Держ авної ф іскальної служби у
Х ерсонській області
(найменування органів перевірки)

повідомлено: що
за результатами
перевірки
встановлено, що
Бартчук Ю .А. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
ф інансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо
наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) за час перебування на
посадах, визначених у пунктах 1-10 частини перш ої статті 2 Закону України
«Про очищ ення влади», які відповідаю ть наявній податковій інф ормації про
майно (майнові права) Бартчук Ю .А. а також, встановлено, що вартість
м айна (м айнових прав), вказаного Бартчук Ю .А. у декларації, набутого
(набутих) Бартчук Ю .А. , за час перебування на посадах, визначених пунктах
1-Ю частини перш ої статті 2 Закону України
«Про очищ ення влади»,
відповідає
наявній
податковій інформації про доходи, отриманні
Бартчук Ю .А. із законних джерел.
В ідповідно до інф ормації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо
яких застосовано положення Закону України «Про очищ ення влади»,
http://lustration.m injust.gov.ua/register, за вказаними параметрами пошуку
«Бартчук Ю лія А натоліївна» інформація відсутня.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до
Бартчук Ю лії Анатоліївнн
(прізвище, ім'я та по батькові особи)

не застосовую ться заборони, передбачені частиною третьою /четвертою
застосовуються/іастоеовух'тьея)

(третьою/четвертою)

і 1 Закону У країни “П ро очищ ення влади” .
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Головний спеціаліст з питань
запобігання та протидії корупції
Д ерж ф інінспекції в Херсонській
області

«04» січня 2016 року
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