Додаток 5
до Порядку
ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”
Кирильчук (Гунчак) Олена Яківна, який (яка) працює (претендує на зайняття)
(прізвище, ім’я та по батькові особи) головним спеціалістом відділу організації виробництва продукції
рослинництва і тваринництва та ринку агротехнічних послуг управління агропромислового
розвитку Єланецької райдержадміністрації_____________________________________________
(найменування посади та органу державної влади , органу місцевого самоврядування)

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про
очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1
Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,
управлінням
агропромислового
розвитку
Єланецької
районної
державної
адміністрації_________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про
очищення влади”, щодо Кирильчук (Гунчак) Олени Яківни, працює на посаді головного
спеціаліста відділу організації виробництва продукції рослинництва і тваринництва та
ринку агротехнічних послуг управління агропромислового розвитку Єланецької
райдержадміністрації______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер

_______________________________________________________________________
паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце
проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20 14 рік, копії
інших документів:
заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу
паспорта та місце реєстрації;
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
(сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання
відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті
громадянина України);
трудової книжки (послужного списку).___________________________________________________
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Кирильчук (Гунчак) О. Я.________________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися Єланецькому відділенню Вознесенської ОДПІ Головного управління
Міндоходів у Миколаївській області, Службі безпеки України____________________________
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів до:
Єланецького відділення Вознесенської ОДПІ
Миколаївській області, (найменування органів перевірки)

Головного

управління

Міндоходів

у

повідомили: вартість майна (майнових прав), вказаного Кирильчук (Гунчак) О. Я. у
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20 14 рік,
набутого за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2
Закону України «Про очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про
доходи, отримані із законних джерел,
Служби безпеки України повідомили: будь-які відомості щодо Кирильчук (Гунчак) О. Я.
відсутні.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до
Кирильчук (Гунчак) Олени Яківни заборони, не застосовуються____
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

( не застосовуються /застосовуються)

визначені частиною ___________________ статті 1 Закону України “Про очищення
(третьою / четвертою)

влади” _________________________________________________________________.
(у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Головний спеціаліст відділу управління
агропромислового розвитку
(посада керівника відповідного структурного підрозділу

________________________________________________
органу державної влади/

_______________________________________________

__________

О. Я. Кирильчук

органу місцевого самоврядування)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

