!,olaтoK 5
дсl Порядкr (в рt-дlltrliТ lIocTilH()B1,1
Кабirrету, Mi licTpiB У rtраТни

l

r

вiд 25.0З.20l5 N!] l67)

довIдкА

про резуJIьтати перевiрки, передбаченот
Законом УкраТни (Про очищення влади)

(про оLIищення владIi)
вiдповiдно до пуЕктiв 1 i 2 частини п,ятоi cTaTTi 5 закону укратни
та Ilорядку провед;ня перевiрки достоIзiрностi вiдомтостеЙ щодо застосування заборон,
Украiни кПро очищення влади)"
передбЪ.Iених частинаN{и треiьою i четвертоrо cTaTTi 1 Закону
16 жовтня 2014 р, Ns 5бЗ,
затверд)i(еного постановою Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни вiд
СвятоПrинськоТ раЙонноТ в N{icTi
оrrоu"пitlням працi та соцiального захисЦ, населеНня
Itисвi державнот адмiнiстраф
.

(IlаiiNlен},lзilнllя оц-п"у oapn no'tot владtl / оргаrrу пtiсtlевого саltоврялvвання)

забороН- лередбаченIIХ
проведено перевiрку достовiрностi вiдоп,tостей щодо застосування
влади), щодо
частина\,1и,p"rioa i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни кПро очrtщення

l

в

Kllpo о,tltшенtIя B,]a,lllD)
rticue робоr,tl- поса,lil на чuaз"a.гоr:l,оа"пя llоJо)I(снlIя Заrкону YKpairrlt

копiТ заяви особи про проведення пepeBipKI,I,
Щля проведеrIня перевiрки подавалися
про \{айlно, Jоходи, витратr1 i
,,ередбаченоТ Законоцт YKpaiHll (Про очишення влади). декларацiТ
УкраТни, копiя KapTKI]
зобов'язаНня фiнанСовогО характеру за 2017 piK. паспорта громадянина
платниItа податкiв. трудовоi IIFII,IiKKII.
держави або л,tiсцевого
{екrlарацitо особl1, yповноваrкеноi на виконання функuiй
з питанЬ запобiганНЯ корl,пuir у
са\,IоврядУваннЯ за2О1] piK поданО до НацiоНальногО агентства
<Про запобiганtтя кор),пцiТ),l
порrlдку, вllзнаLIеноN.,I,Y LIасти}Iою першою cTaTTi 45 Закону УкраТни
надсиJтL]]ися до
заlrитlr про надання вiдомостей щодо N4ельник Тетянtт Михайлiвни
головного управлiння державноi фiскальнот слуrкби у Черкаськiй об.Jrастi,
peecTpi осiб, щодо якlтх
За вказанипп" ,,о-liовиN,{и uiдоппо.r"*rи в Сдино}{у дер}кавноN,lу
MiHicTepcTBa юстицii УкраТни
:]acTocoBal-to положення ЗаrtоНу УкраiнИ <Про очиЩення влаДи>
Мельник Т.

вiдсутня,

d_ ^: листоN,I вlд
областi
Г'оловнипл управлiння\,{ державноТ фiскальноi служби у Черкасъкiй
встановлено, ш{о
14.11.2018 ;yo46si9/2з_00_1з_05_07 повiдомлено про те. що перевiрколо
наявностi пцайна (шlайпових
N4ельнлtк т,. м. у ![еrtларацiТ вказано достовiрнi вiдоп,lос,гi щодо
Ltac перебуваннrI на посадах, вI{зi]аченt{х у пунктах
прав), набутогО (набутих) Мельник т. м. за
(Про очищення влади), яrti вiдповiдають наявнiй
1 - 10 частини першоi cTaTTi 2 Закону УкраТни
податковiй iнфорп.,rацiТ про майно (майновi права) Мельник т. м.
(вказанrlх)
Перевiркою тако}к встановлено. що BapTicTb шrайна (майнових прав), вказаного
посадах)
на
час перебування
Ме,цьник т. м. у !екларачii, набутого (набутих) N4ельник Т" М. за
j
УкраТни <Про очrtшеIIня влади)"
вL{зIIаIIених у пунктах i - 0 -rастини першоТ cTaTTi 2 Заrсону
т, м, iз законни,1
наявнiй податковiй iнфорл,rачii про доходи, отриь"tанi N4ельник

iпфорп,rачirl стосовно

N4.

вiдповlдас
д)iiереj].

За

перевiрки встановлено, що до N4ельниtt т, м, Ее
Ъ.рaЛбаченi частинаN{И третьоЮ i четвертоrо cTaTTi 1 Заrtону УкраТни

рез}.JIьтатаN{и проведеноТ

застосовуЮться забоРоrrrr.
кПро очищення влади)).
Llача.llьttик вiддiлу
чпрtrвлitt ня гIерсоналоN{

Алла

ХоРСВА

