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Додаток 5
до Порядку
Д О ВІД КА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України '‘Про очищення влади"
Косорукова Романа Володимировича, який (яка) працює (претендує па посаду)
(прізвище, ім'я, по батькові особи)

головним сііеціалістом

від д ілу

організації

виробництва та розвитку

сільської

(найменування посади та органу державної' влади іорі ану місцевого самоврядування)

місцевості, тваринництва, інженерно-технічного забезпечення, меліорації та
охорони
прані
управл іітпям
агропромислового
розвитку
Жовтневої
рандержадм і ніе грації
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про
очищення влади" та Порядку проведения 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 аір опромислового розвитку Жовтневої райлержадмініетрації
(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 Косорукова Романа Володимировича. 8 лютого 1987 року
(прізвище, ім'я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер

народження, міст о Миколаїв Миколаївської області,

паспорт Е Р 107206 виданий

паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце

Корабельним РВ М М У У М В С України в М иколаївській області 12 вересня 2003 р.
проживания, місце роботи, посада на нас застосування положення Закону України "Про очищення влади” )

3181520473. ву. і. III спотова 6уд. №68 м. Миколаїв, у іщавлі пня агрої іромислового
р о з в и т к у Жовтневої райдержадмініетрації, головний
спеціаліст відділу організації
виробництва та р о з в и т к у с і л ь с ь к о ї місцевості, тваринництва, інженерно-технічного
забезпечення, меліорації та охорони прані
9

Для проведения перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
перевірки, передбаченої Законом України “ Про очищення влади” , декларації про
майтго. доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, копії
інших документів
сторінок паспорта громадянина України з даними про
прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та міенс реєстрації, документа, що
підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків,
трудової книж ки
(зазначаються за наявності і

Ґ

Запити про надання відомостей щодо

Косорукова Р омана Вол одимиров ич а
(прітвише ta ініціали особи)

надсилалися до Державної податкової інспекції
м.Миколаєва Г У Д Ф С v Миколаївській обласні

у

Корабельному

районі

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів вищевказана установа

повідомила:
управління агропромислового розвитку Ж овтневої райдержадмініетрації

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Косорукова
Романа В олодимировича
______ не застосовуються
заборони,
(припише, ім'я пі ш> батькові особи)

визначені частиною

( не іасіосовуються Застосовую ться)

третьою / четвертою етапі і Закону України "І Іро очищення
(іретьою ■четвертою)

влади”

_____

.
(у разі застосування заборони зазначагться критерій, на підставі якого застосовуються заборона)
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