!одаток

5

ло Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 25 березня 20l5 р. м l67)

довIдкА

про результати перевiрки, передбаченоi
Законом УкраТни "Про очищення влади"

Вiдповiдно до пунктiв | i 2 частини п'ятоТ cTaTTi 5 Закону УкраТни "Про
очищення влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостеЙ
ЩоДо Застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою
cTaTTi 1 Закону УкраТни "Про очищення влади", затвердженого постановою
Кабiнету I\4iHicTpiB УкраТни вiд 16 жовтня 2014 J\Гч 563,

Управлiння розвиткч та чтримання мережi автомобiльних дорiг
областi Луга HcbKoi обласноi держа BHoi адм iH icTpa цii

(rtаЙпrснr'вання оргаlI}'державноТ влади / органr, пtiсtiевого саllовряf\вання. в якошtl,займас посад1,(претенл),(, llа,зайlrяr,r,rt
поса.rи) особа)

Проведено перевiрку достовiрностi вiдомостеЙ щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про
очищення влади", щодо

мiрошника олександра Олександровича
(гrрiзвище. iл,t'я та по батьковi особи.

08.05.1993. сел. Мiлове. Мiловського районч. Лчганськоi обл.. Украiна
]ата та viсuе наро:ження.

ЕН

NЪ 717300.

Ленiнським РВ Лчганського МУ ГУМВС УкраТни
в

Луганськiй областi, 10.07.2009

серiя та номер паспорта гро1!lадянина УкраТни. кипл i коли виданий.

34096|229l
ресстрачiйний номер облiковоi картки Платника податкiв"

9341б. Лчганська область. м. Ссв,сродонецьк.

вчл. HoBi|coBa. бчд. 17. кв. 17
мlсце проживання,

провiдний спецiалiст iнвестицiйно-кошторисного вiддiлч чправлiння
розвиткy та утримання мережi автомобiльних дорiг областi
Лчга нськоi облдержад мiнiстрацiТ
осада на час застосування положень Закону Укратни

"про очищення влади")

копiя заяви особи про проведення
перевiрки, передбаченоi Законом Украiни "Про очищення влади", копiТ
cTopiHoK паспорта громадянина Украiни, копiя документа, що пiдтверджус
ресстрацiю у Щержавному peccTpi фiзичних осiб - платникiв податкiв, копiя
Щля проведення перевiрки подав€Lпися

декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за
2017 piK, копii cTopiHoK труловоi книжки.
Запити про надання вiдомостей щодо

Мiрошника о.О.

(прiзвище та iнirriали особи)

надсилались до
(найменування органiв перевiрки)

За результатами розгляду запитiв Головне }rправлiння ДФС у Луганськiй
областi
(найменування органiв перевiрки)

повiдомили: про достовiрнiсть вiдомостей щодо наявного майна (майнових
прав), якi вказано у декларацii про маЙно, доходи, витрати i зобов'язання
фiнансового характеру за 20|7 piK, ix вiдповiднiсть наявнiй податковiй

iнформацii

про майно (майновi права) та доходи, якi

отримано

Мiрошником О.О. за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1-10
частини першоi cTaTTi 2 Закону УкраiЪи uПро очищення влади>, iз законних
джерел.

Вiдповiдно до пункту 17lПорядку проведення перевiрки достовiрностi
вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i
четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи uПро очищення влади), затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16.10.2014 Ns 563, зi змiнами,
внесеними згiдно з Постановою КМУ вiд 25.0З.2015 J\Ъ 167, i якi набули
чинностi 08.04.2015, направлення запиту про проведення перевiрки щодо
МIiрошника О.О. до МВС Украiни не потребуеться, тому що у матерiалах
особовоТ справи вiдсутня iнформацiя про те, що BiH займав вiдповiднi посади в
органах внутрiшнiх справ,"iнших правоохоронних органах в перiод, lцо пiдлягас
перевiрчi.
За результатами проведеноi перевiрки встановлено, rцо до

Мiрошника Олександра Олександровича
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не
(

застосовуються заборони, передбаченi частинами третьою та четвертою
(третьою/четвертою)

не застосовуються/застосовуються )

cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади".

В.о. начальника управлiння

rM

ýквiiнЬ)

I.

РОМАНОВСЪКА
(прiзвище. iнiчiалп)

