Упрааяіння агропромислового
і розвитку Жовтневої
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Додаток 5
до Порядку
Д О ВІД КА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України 'Про очищення влади”
Наумович Інші Василівни, який (яка)

працює (претендує на посаду)

(прічвишс. ім'я, по батькові особи)

начальником відділу

бухгалтерського обліку, економічного аналізу. Фінансово-

( найменування посади та органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

кредитного і оснодарського забезпечення у іі равління агроїіромислового розвитку
Жовтневої райдержадміїїістранії

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України “ Про
очищення влади” та 1Іорядку 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 Ж овтневої райдержадміністрації
(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 Паемович Інни Василівни.

уп ра вл і н ня аі рої іром не. іо во і о розвитку Жовтневої
райдержалм і і пстрації. начальник відділу бухгалтерського обліку, економічного
аналізу, фінансово-кредитного господарського забезпечення

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведения
перевірки, передбаченої Законом України “ Про очищення влади", декларації про
майно, доходи, втр ати 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 місце реєстрації, документа, що
підтвердж ує реестра і (і ю у Державному реєстрі фізичт іих осіб - платників податків,
трудової книжки
(зазначаються за наявності)

Запити про падання відомостей щодо

Паумович

Інни

Василівни

(ііршмшета ініціали особи)

надсилалися до Ж овтневої об'єднаної
головного
управління
ДФ С

державної
податкової
інспекції
у
Миколаївській
області

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів вищевказана установа
повідомила:
управління агропромислового розвитку Жовтневої райдержадміиісграції
За результатами проведеної перевірки встановлено, шо до
Інни

Василівни

_не застосовуються______заборони.

(прізвище. ім'я іа по батькові особи)

визначені частиною

І Іаумович

( не застосовуються /застосовуються)

гретьою / четвертою статті 1 Закону України "Про очищення
(третьою / четвертою)

влади"
(у ран тастосч вання заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)
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