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,Щодаmк 5

до ПорядсУ
(в рдаlсtii постаЕови Кабiнегу MiHicTpiB YryatlTи

вiд 25 березня 2015 р. Ng t67)

довIд(A
про реlультатп перевiркп, передбrченоi

3акопом Украiпп *Про очпщення вл4дц'

Вiдповiдно до пуЕктiв 1 i 2 частlлни п'ятоi cTaTTi 5 Заr<ону Украни *Про оtIищеЕЕя
влади" та Порялду проведення перевiрки досговiрносгi вiдомостей щодо 3асюсування
забороц перлбачешпс частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закоlту Украtни "Пр
оtпщеш{я вл4дщ", заIвердкеЕого постаIIовою Кбiпету MiнicTpb Украihш вiд 16 жовтIIя

20|4p.J{b 56З,

Управлiвпям з впкопання полiтикп Лпсичапськоi MicbKoI ради в гатryзi
,шIтлово_ком!rнаJIьного господарства

(наfilrеrтування органу державноi влади / органу мiсчсвоm самовряд/вання, в якому заЙмаý посадУ

(прсrеlrryе на зайвяття посади) особа)

проведено перевiрlсу достовiрностi вiдомоgгей щодо застосувапЕя забороп, переДбачених
часмЕап,tи третъою i четвертою статгi 1 Закону УкраiЪи*Про очищення вл4ди", щодо

данько Марини Сергiiвни
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи,

25 mавня 1993 року. MicTo Лисичанськ. Лугаrrська gбластъ. Украша
дата та мiсцс народження,

ЕН 72_06Зб видФrий Лиричанськи},r Ir4ВГУМВС Украihи р ЛJгФrсркиЙ областi.
22 лицня 2009 pgKy

серiя та номер паспорг& громадянина Украiни, ким i коли вrdданий,

341 130ý205
ресстраlriйний номер облiковоi каргки плагвика податкiв,

вул. Мiчурiна буд. 10. кв. 1 м. Лисичаrськ. Луrаrrська обл. 93100

n,;;"";:;;;n.',"
мiсче роботи,

спецiалiст I категорii комунальноIо вiддiлу упрарлiння з рико.наlпrя Fолiт_ики
Лисичшrськоi MicbK9i ради в гацчзi житлочо-комунаFьного господаоgгра

посада на час застосувапня полоrrсень Закоlrу Украiни "Про очищенЕя влади)

,Щля провелонrrя перевiрки подавалися копiiзаявпособи про проведення перевiрки, перлбаченоТ
законом Укра'r'ни "про очищення влаци", декларацiт про майно, доходи, витрати i зобов'язання

фiнансового характеру за 2015 piK, а також iнших документiв:

- заявИ особи про провеДення перевiрки, пердбаченоТ Законом УкраiЪи "Про очищення влади";

- сгорiнок паспорга громадянина Украiни з даншlь iм'я та по батьковi, видачу
паспорта та мiсце реестраuii;

фiзичншr осiб -- доч/меЕгъ що пiдтверддсуе рестрачiю vl
податlсiв (сторilп<и паспорга громапянкна fl

платникiв
роliгiйнi
платникапереконаЕЕя вiдмовляеться вiд прийняття

ff2z7asgl-Hj

яка через своi



податIdв та повiдомиJIа про це вiдirовiдному коIтцюJIюючому оргаЕу i мае вiдповiдну вiдмiтlсу у
паспоргi громадянина Украihи);

(зазначаються за наявносгi)

Запrrгlа про надання вiдомоgгей щодо

Данько Марини СепгiiЪпи
(прiзвище та iнiцiали особи)

надсшIшIися до _ Державноi податrсовоi iнспекцiТ у м. Лисичансьlgl Головноrо управrriння
мirцоходiв у Луганськц обдастi

(наfiшоrування oprшriB перевiрки)

За резульТатамИ розгля,ry запrгiВ _ .ЩержаВноТ податКовоТ iнспекцiТ у м. Лисичанську
Головного управпiння Мiндоходiв у Луqанськiй областi_

(найменування органiв,iерffi
повiдомили: ,Щанько м. с. У декгIарацiТ про майно, доходи, врпрати i зобов'язання фiнансового
xapalсlepy за миrцlлий piK вказанi достовiрlli вiдомостi щодо наявностi майlrа (майновlас прав),
набупаl.Щшько м. с. за час пербувшпrя на п(юада(, вI.вначенID( у Iryнкгаr( 1-10 частини першоi'
grатгi 2 ЗакоlrУ УrqраТнИ кПро очиЩеlrrrя вJIади>, якi вiдповiддють наявнiй подапсовiй iнфорЙачii
пр Mafolo (майновi права),Щаrъко м. с. Варгiсгь майна (майновrх прав), вкдlаноro.ЩаrъкоМ. С.
у декпарацii про майно доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiц
набуггх [анько м. с. за час пербування на посадах, визначених у гrункгах 1-10 частини першот
статгi 2 Закоrry Украi'ни кпро очищення влади)), вiдповiдае нмвнiй податковiй iнформачiт пр.*.
доходи отриманi.Щанько М. С. iз законних дIсeрел.

За результатапrи проведеноi первiрки встаноLпено, що до
Дапько М. С.

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

_Не ЗаСТOСОВуються_ заборони, передбаченi частиною _тетьою або чстверюю_
(не засгосовуrcrгься/засгосовуlоться) (трсгьою/чегвергою)

cTaTTi 1 3акоrrу Уlgаrни "Про очиrцення впаци"
ý разi застосуваlшя заборони

зазначаsгься крrггерiй, на пiдставi якого застосовуегься заборона)

Начапьнцк вiддiлу плаrrування ту економiчного
а$шtiзу управлiння з виконання по+iтlаки
Jfuсичшrсько.i MicbKoi ради в rал}вi ЖlШ
(наiforсвуванrrя посqдп керiввика вiддовiдальною

сгрукt},рнопо пiдроqдiду оргаку державпоi
владr/оргшту мiсцевоrо самоврrдувавня)

{!{оdаmок 5 в реdакцti Посmановч КМ М 167 Bid 25.03.2015}

о. В. ерьоменко
(iнiчiа.пи та прiзвище)
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