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Довiдка
про результати перевiрки, перелбаченоi Законом УкраТни ,rПро
очищення влади'О
Вiдповiдно до пунктiв l i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5'Закону Украiни "Про очищення
влацц" та Порялку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, перелбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни "Про
очишення влади", затверд)кеного гIостtlноl]оtо Кабiнеl,у |чliнiс,грiв УкраТни вiд lб жовтня
2014 р. N 56З, Управлiння ЩержавноТ к:tзtlttчсйськtri служби Украiни у м. Луганську
Луганськоi областi проведено перевiрку лостовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, перелбачених LIастинами тре,гьою i LIетвертою cTaTTi l Закону УкраIни "Про
очищення влади", щодо Савснок Тетянrl Вiк,горiвни, 10 грулня l983 року народження,
уродженки м. Рубiжне ЛуганськоТ обласr,i, паспорт серiя ЕЛ 000406, виданий l5 жовтня
20l4 року Рубi>канським МС УМВС УкраТни в JIуганськiй областi, ресстраuiйний номер
облiковоТ картки платника податкiв 30659lЗ704. Mictte проживання Луганська область, м.
Рубiжне, проспект Московський, бул. 5, кв. 8, яка обiймас гIосаду наLIальника вi:tлiлу
звiтностi та бухгалтерського
головний бухгаптер уr-rравлiння !ержавноТ
казначейськоТ слуiкби УкраТни у пл. Луl,агтську Лl,ганськоТ об,.lас,гi.
!ля проведення перевiрки подавалися KorliT заяви особи про проведення перевiрки,
перелбаченоl' Законом УкраТни "Про о.IиIIIення вJIади", лекларачiТ про майно, доходи,
витрати iзобов'язання фiнансового харак,геру за 20l5 piK, cTopiHoK паспорта громадянина
укратни з даними про прiзвиuiе, iм'я та по бат,ьковi, видв,Iу паспорта та мiсце ресстрачiт,
документа, що пiдтверд)(ус ресс,граrtirо у lepxtaBrroмy peecTpi t|tiзичних осiб - плаr-никiв
податкiв, труловоi' кних(ки.
Запити про надання вiдомостей щодо Савснок Тетпн1,1 BiKTopiBHи надсилапися до
РубiжанськоТ об'сднаноi {epнcaBrloT подtll-коl}оI iнспекцiТ Головrlого управлillня ЩФС
у Луганськiй обласr,i.
За резlrльтатами розгляду запиl,iв Рl,бirкаtlсьltа об'слнаlrа {ерж:lвIlа под1l,[кова
iнспекцiя Головllого управлiння fi<IrC у Лyгаllсьlсili облас,гi повiдомила: Савснок Т.В.
у декларацii'про майно, лоходи, витрати iзобов'язання tРiнансового характеру за 20l5 piK
вказано лостовiрнi вiдоплостi щодо наявностi майна (плайнових гrрав). набутого (набутих)
Савснок Т,В. за час перебування на посадах, визнаtIених у гIчнктах 1-10 частини першоТ
cTaTTi 2 Закону Украiни ,,ГIро о.lищення влади", якi вiдповiдають наявнiй податковiй
iнформачiТ про майно (майновi права) Савснок Т.В.
BapTicTb майна, вказаного Савснок 'l'.B. у ,l(eKJtapaltii rrpo майно. доходи, витраr,и i
зобов'язання фiнансового характеру за 2015 piK, набу,гого Савснок Т.В, час перебування
на посадах, визнаLIених у пунктах 1-10 частини перtпоi'статтi 2 Закону УкраТни,,Про
очищення владц" вiдповiдаrоть наявнiй податковiй iнФормаuiТ про доходи, отриманi
Савснок ]',В. iз законних д)керел.
За результатами проведеноI гrеревiрки встановлено, що до Савснок Тетяни
BiKTopiBHI{ не застосовуIотьсrI заборони, перелбаченi .lас,гиноtо r,рет,ьою/четвертою cTaTтi
l Закону УкраТни .,Про очиr_rlення tsлади".
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