
Додаток 5 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2015 р. №167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої 

Законом України "Про очищення влади7'

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади77 та 
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і 'четвертою статті І Закону України "Про очищення влади77, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563. 
_________________ П ер во м ай ськ а  районна  держ авна  адмін істрація

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займас посаду

(претендує па зайняття посади особа)

проведено перевірку достовірност і відомостей щодо зас тосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "1 Іро очищення влади”, щодо

Д ер к ач  ііііііі М икола ївни
(прізвищр. ім’я та по батькові особи)

(дата та місце народження)

(серія га номер паспорта громадянина України, ким І коли виданий) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків

(місце проживання)

Первомайська райдержадші педраді а Миколаївської області
(місце роботи)

головного спеціаліста в і д д і л у  о р г а н і з а ц і й н о ї  робо ти та управління персоналом 
апарату районної державної адмініст рації

(посада на час застосування положень Закону України "Про очищення влади” )

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України "І Іро очищення влади7", декларації про майно, доходи, витрати і- 
зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік. а також інших документів

(зазначаються за паяні юс і з і

Запити про надання відомостей щодо Деркач Ітінн Миколаївни _
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Первомайського відділення Южноукраїнськбї об’єднаної державної податкової 
інспекції головного управління ДФС в Миколаївській області, міністерства юетицій України

(найменування органів перевірки)



&

За результатами розгляду запитів Первомайського відділення Южноукраїнської об’єднаної 
державної податкової інспекції головного управління ДФС в Миколаївській області, міністерства 
юстицій України

повідомили: про відсутність інформації щодо застосування заборон передбаченні частиною 
третьою і четвертою статті і Закону України «Про очищення влади»

За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо

Деркач Інші Миколаївни
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою і четвертою__________________
(не застосовуються/застосовуються) (третьою-четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади" _ _________________________________________
(у разі застосування заборони


