,Щодаток 5

до Порядку (в редакцiТ постанови

Кабiнеry MiHicTpiB Украihи
вiд 25.03.2015 М 167)

довIдкА

про результати перевiрки, передбаченоi
Законом УкраiЪи ''Про очищеннrI влади

Вiдповiдно до пуIIктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраЪи 'ОПро о.плщення влади''
проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуванIUI заборон,
передбачених частинаN,Iи третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення
влади'',
затвердженого постановоЮ КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд 16 жoBTIUI 20|4 p.Ns
563,

та Порядку

чправлiнням працi та соцiального захисту населення
(найменуваннЯ оргalну доржавНоi влади

/

оргаНу мiсцевогО Самоврrдrва"й1

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинzlп{и третьою i четвертою cTaTTi 1 ЗаконУ УкраiЪи О'Про о.плщеrr*
urrад"'о, ЩоДо

Войтенко Mapii МиколаiЪни"

серiя та номер паспорту громадяншrа Украi'rrи, ким i коли видаrшй,

реестрафйний номер облiковоi картки платника податкiв, ,iсце .rрож""анн",

мiсце роботи, посада на час застосуванIfi положенrrя Закону VкраiЪи ;Про о*"ще""я
влади'')

.щлrя проведеЕIuI перевiрки подt}валися копii заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi ЗаконоМ УкраiЪИ "ПрО очищення влади"9 паспор;а громадянина
УкраiЪи,
декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язаrrня фiнан.о"о.о харЕжтеру за 2014 piK,
докумеIIта, Що пiдтверджуе реестрацiю у .щержавному peecTpi
фiзичrrих осiб - платникiв
податкiв, трудовоi книжки.
ЗаrrитИ про надzlНня вiдомостей щодо Войтенко М.М. надсилatлися
до Житомирськоi
об'еднанот державноi податковоi iнспекцii Головного
управлiння Дос у Житомирськiй обйтi
Перевiркою встановлено, що Войтенко М.М.
у.ЩJкларацiiза2Oi4 piK BKaiaHo достовiрнi
ВiДОМОСТi ЩОДО НаЯВНОСТi маЙна (майнових прав), набугого (набугих)
Войтенко м.м. за час
перебуваннjI на посадах, визначених у пунктах 1 10 частини першоi cTaTTi
2 Закону УкраiЪи
кПрО очищенIUI влади), якi вiдпоВiдалотЬ наявнiй податковiй iнформацii про маино (мЙновi
права) Войтенко М.М.
Перевiркою тЁжож встановлеЕо, Що BapTicTb майна (майнових пРш), вказ€lного (вказаних)
Войтенко м.м. у ЩеклараrliТ за2Оl4 piK, набутого (набутих) Войте"по м.м. за час
пфебрання
на посадах, визначених у пунктах 1 10 частини першоi cTaTTi 2 Закону УкраiЪи
кПроЪчищення
влади), вiдповiдае наявнiй податковiй iнформацii' про доходи, отримапi Войтенко М.м.
iз

зuжонЕих джерел.

В €диному державному peecTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону Украiни
кПро очищоння влади>) iнформацiя стосовно Войтенко м.м. вiдсутня.
За результатаN,Iи проведеноi

застосовуються заборони, перодбаченi
"Про очищення влади".

Начальник вiддiлу
управлiння персонtlлом

,

що до Войтенко М.М.

i четвертою

не
cTaTTi 1 Закону УкраiЪи

А. Хорсва

