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про результати перевiрки, передбаченоi
Законом УкраТни "ГIро очищення вла ди"

ВiдповiдНо до пунКтiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону Украiни "Про очищення
влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частИIIами треТьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про
очищення влади", затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня
2014 р. Jф 563,
Фiншrсовим rrправлiнняи Барвiнкiвськоi рйонноi державноi адмiнiстрацii

(найменування органу державноi влади / органу мiсцевого самоврядування)

проведенО перевiркУ достовiрнОстi вiдомостей щодiо застосувЕIння заборон, передбачених
частинzlми третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади", ЩоДО

eciHa Романа Р}zслановича 01 липня 1991 року. м. Нижневартiвсък" ТюменськОТ
областi" Росiя

(прiзвище, iм'я, по батьковi особи, дата та мiсце народження, серiя та номер

Бзвшцкiвськиtщ РВ ГУМВ СУ _XapKiBcbKoT

о

бластi.

паспорта громадяни}iаJкраlни, ресстрат{iйнии HrrMep оЬлiково1 картки riлаiникапоДаткiВ, МrСЦе

головний сгlецiалiст вiддiлу доходiв (Liнансового
чправлiння Барвiнкiвсько'rЭйонно'rЭержавноi_адмiнiстрацii

проживання, мiсце роботи, посада на час застосування положепня Закону Украiни "про очищення влади")

копii заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом Украiни "про очищення влади", декларацii про майно, доходи,
витратИ i зобов'язання фiнаНсовогО xaptжTepy за 2014 piK, копii iнших документiв: паспорта
,щля проведення перевiрки подавалися

инаУкDаiни

овоi книжки. iдентифiкацiйного кода
(зазначаються за наявностi)

Запити про надання вiдомостей щодо CciHa Р.Р.

(прiзвище та iнiцiали особи)

надсилttлИся дО ГоловногО управлiнНя юстицii у Харкiвськiй областi, Реестрацiйноi служби
ГоловногО управлiнНя юстицii у ХаркiвСькiй областi, Барвiнкiвського районного вiпдiлу
внррiшнiх справ Головного управлiння МВС Укрiни в Харкiвськiй областi, Iзюмськоi ОДПI
ДФС Харкiвськiй областi, прокуратури XapKiBcbKoT областi, ТериторiалЬнОгО
управлiння ДержавноТ судовоi адмiнiстрацii у Харкiвськiй областi

ГУ

у

(нйменування органiв перевiрки)

розглядУ запитiВ Головне управлiнНя юстицii у Харкiвськiй областi,
Реестрачiйна служба Головного управлiння юстицiТ у Харкiвськiй областi, БарвiнкiвСЬКИЙ
районний вiддiл внутрiшнiх cпptlB Головного управлiння МВС УкрiЪи в Харкiвськiй ОбЛаСТi,
Iзюмська одШ гУ дФС У ХаркiвськiЙ областi, прокуратура XapKiBcbKoi областi,
Територiальне управлiннЯ .Щержавноi суловоi адмiнiстрацii у Харкiвськiй

За

резулЬТаТаI\,IИ

Повiдомили

:

За вказаними пошуковими вiдомостями, iнформацiя на eciHa Р.Р.
як до особи щодо якоi застосовано положенЕя Закону УкраiЪи <Про очищення ВЛаДИ)
вiдсутня.

За результатами проведеноi перевiрки встановлено,щодо eciHa Р.Р.
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не застосОвуютьсЯ заборони, визначенi частиною третьою та четвертою cTaTTi 1 Закону
Украrни'ОПро очищенrrя влади
(у разi застосування

начальник

ЕЕu}начаетьсЯ критеРiй, на пiдставi якого застосовустъся заборона)
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М.В. Чухно

