копIя
Дода,гок
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Порялку
(в релакчiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
,чо

вiд 25 березня 20 1 5 р, Nч l 67)

довIдItА

про результати перевiрки. передбаченоТ

Законом Украiни "Про о,tищеьtttя вJtади"

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частиttи tt'я,t,оi с,l,а,t"гi 5 Закоrrу,УкраТlrи "Про очищення влади" та
Порядку проведення tlеревiрки достовiрrtос,гi вiдtlмос,гей щодо застосуl]аFiня заборон,
передбачених частинами третьою i чеr,верr,оtо статгi l Закоrrу УкраIни "Про очищеНня ВЛаДи",
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украi'ни вiд lб )I(овтня 20 l4 p.N9 563,

Департаментоц регiонального розвиткy. промисловостi. iнфрастрчктyри та
енергозбереження Луганськоi обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ
.

(найпlенування opI,aH), jlсрх(авнili в",tiLtи opt,altV rlicLteBtrгo сii]чlовря.rlуваtIllя.

L} як()\,1_\,

зайлtас tttlсtц1,(rlре,генду(-" Hlt зайttягt я ltосiци) особа)

проведено перевiрку достовiрttос-t,i вiло,лtосr,ей Lцtlлtl засl,осуваtlltя забороtt, гtерелбачених
частинами третьою i четвертою c-t,a,n,i l Закоrrу Украi'гrи "Про очищенitя в.ltади", щодО

Мельника Вадима Анатолiйовича. 22.10.1980.
с. HoBoiBaHiBKa. Приазовського р-ну. ЗапоtliзькоТ обл.

ММ

дата та мiсце народження.

(прiзвище, iм'я,га по батьковi особи

ЛЪ 082395"

МВМ Дзержинського РВ ХМУУМВС Украiни
в

Харкiвськiй обл.

серiя та HoNlep llilcIlopl,a гроi!.lL!ця!ll]Irа Украirrи. киtt i

t<ojli,t

ви,ltаrlий,

2951500294
рес_страrriйний номер облiковсli картки Ilла,гtlика tlо.lа,гкiв,

м. Лисичанgьк. гора KirroBa 27158
мlсце llр())l(иванllя.

Департамент регiонального розвитlсу, гlромисловостi. iнфрастрyкryри та
енергозбережен ня Лчга н с ь коТ об.ца с н оi де ржа в н оi ад м i tl icTpa цiТ
м

lсцс роОоти,

Головний спецiалiст - юрисконсyльт

!ля проведення перевiрки
подав€uIися копiТ заяви особи про проведення перевiрки; передбаченоТ Законом УкРаТНИ "ПРО
очищення влади", декларацiТ про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансовоГо харакТерУ За

посада на час застосування положень Закону УкраТrlи "lIpo очищення влади")

копiя паспортy. копiя rrеес,грацiйного номеру облiковоТ картки
платццка податкiв, копiя трyдовоi книжки

2015 piK, а також

(]азначаlUгься,il

Запити про надання вiдомостей щодо

lIltjlBllUc

ll

Мgльника Вадима Анатолiйовича
(прiзвиr,rtе r,a iнiuiti"пи особи)

Державноi податковоТ iнспекцii
пDавлiння ДФС у ЛугаrIськiй

надсилалися до

(найменуваrtttя органiв гlеревiрк

За результатами розгл

Зr,i,,tно,з ориt,i Iltl]l()\l : ],о-t()l]}tий cl

tet tia.l ic l, Bi:r.ti'lr1, pca;r

уtз

iзаrtiТ t rpt

)

у м.

Лисичанську

О.о. Хitнкlвченко

ГОЛОВНОГО

копIя

Перевiркою встановлено, що Мельником В.А. у .ЩеклараuiТ пРО МаЙНО,
доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 20l5 piK ВКаЗаНО
достовiрнi вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), набутого МельниКОМ
В.А. зачас перебування на посадах, визначених у п. 1-10 ч.1 ст,.2 Закону Украiни
кПро очищення влади)), якi вiдповiдають наявнiй податковiй iнформацiТ про майнО
(майновi права) Мельника В.А.
Перевiркою також встановлено, що BapTicTb майна (майнових прав), вказаНоГо

Мельником В.А. у,Щекларачii за 2015 piк, набутого Мельником В.А. за час
перебування на посадах, визначених у п. 1-10 ч.1 ст. 2 Закону Украiни кПрО
очищення влади)) вiдповiдас наявнiй податковiй iнформачiТ про доходи, отриманi
Мельником В.А. iз законних джерел.

За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, що до Мельника
Вадима Анатолiйовича заборони, передбаченi частиною третьою/четвертою
статгi

1

Закону Украiни "Про очищення,влади" н9 застосовyються.

к.о.дудкА

Головний спецiалiст з питань
персоналу вiддiлу фiнансово,го
забезпечення та роботи з персоналом

(rrriuiа:rи,l,a прiзrlиurе)

(найменування посади керiвни ка вiдповiдального
структурного пiлрозлiлу органу лержавноi
влади/органу мiсцевого самоврялування)
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