до Порядку
(в редакції постанови Кабінету М іністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

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

В ідповідно до пунктів 1 і 2 частини п ’ятої статті 5 Закону У країни “Про очищ ення влади” та
П орядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищ ення влади”,
затвердж еного постановою Кабінету М іністрів У країни від 16 жовтня 2014 р. № 563,
_________________________Д ержавна фінансова інспекція в Херсонськьій області
_________ _
(найменування органу державної влади / органу місцевог о самоврядування, в якому займає посаду

(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону У країни “Про очищ ення влади”, щодо
_________________________________ Поліщ ука О лександра Кіндратовича
(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.

_______ Державна фінансова інспекція в Херсонській області____________
місце роботи.

Заступник начальника Д ерж авної фінансової інспекції в Херсонській області
посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади” )

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки,
передбаченої Законом України “Про очищ ення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і
зо б о в’язання фінансового характеру за 2014 рік, а також інших документів: копія паспорта
громадянина України, копія ідентифікаційного номера платника податків

Запити про надання відомостей щодо

Поліщука O.K.
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до:
1.

П ю рупинської ОДП1 ГУ ДФС у Херсонській області

2.

Служби безпеки України
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Ц ю рупинська ОДГІ1 ГУ ДФС у Херсонській області та
С луж ба безпеки України
(найменування органів перевірки)

повідомили: про незастосування заборон, передбачених ч. З, 4 ст. 1 Закону України «Про
очищ ення влади»____________
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до
Поліщ ука Олександра Кіндратовича
(прізвище, ім ’я та по батькові особи)

не застосовуються

заборони, передбачені частиною

(не застосовуються/застосовуються)

3.4
(третьою/четвертою)

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

В. о. завідувача Сектору запобігання
та протидії корупції
(найменування посади керівника відповідального
структурного підрозділу органу державної
влади/органу місцевого самоврядування)

16.06.2016 р.

