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Щодаток 5
до Порядку

,,

довIдкл

про результати перевiрки, передбаченоi
Законом Украiни "ГIро очиIцення влади'О

Вiдповiдно до пунктiв 1 i 2 частини п'ятоi cTaTTi 5 Закону УкраrЪи 'ОПро очищення
влади" та Порялку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинttп{и третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про
очищення влади", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня
2014 р. J\Ъ 563,
Фiншrсовим ]rправлiншши Барвiнкiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii

(нйменуванrя оргil{у доржавноi влади / органу мiсцевого самоврядування)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей що.dо застосування заборон, передбачених
частин€}ми ц)етьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищешuI влаДи", ЩОДО

Топал (Конобрицъкоi,) Свiтлани Миколаiвни 01 сiчня 1974 року. с.ПашкОВе
Барвiнкiвсъкого району. XapKiBcbKoi областi
(прiзвище, iм'я, по батьковi особи, дата та мiсце народження, серiя та номер

с]арвiнкiвським_РВ УМВС_Украни_в Харкiвськiй

областi_-

:

г
Ха kiBcbkoi областi

паспорта громадянина УкраiЪи, ресстрачiйний номер облiковоi картки платника податкiв, мtСЦе

головний спецiа-пiст бюжетного вiддiл.ч фiнансового
,,rправлiння_БарвiнкiвськоiJайонно'rjержавноi адмiнiстрацii

проживаншr, Micue роботи, посада на чаС застосуваннЯ положенtlЯ Закону Украiни "Про очищення влади")

Для Iтроведення перевiрки подzшалися копii заяви особи про проведення перевlрки,
передбаченоi Законом Украiни "Про очищення влади", декларацii про майно, доходи,
витрати i зобов'язання фiншrсового характеру за 2014 piK, копii iнших документiв: паспорта
овоТ книжки. iдентифiкацiЙного кода
мадянинаукраiни
(зазначаються за наявностi)

Запити про надання вiдомостей щодо Топа-п (Конобрицькоi) С.М.

(прiзвищо та iнiцiали особи)

надсипtшИся дО ГоловногО управлiнНя юстицii у ХаркiвсЬкiй областi, Реестрацiйноi служби
Головного упразлiння юстицii у Харкiвськiй областi, Барвiнкiвського районнОГО "iЦЦg
внугрiшнi* Ъrrр* ГоловногО управлiнНя МВС УкрiнИ в Харкiвськiй областi, Iзюмськоi ОЩПI
дФС Харкiвськiй областi, прокуратури Харкiвськоi областi, Територiального
,щержавно1 суловоi адмiнiстрачii У Харкiвськiй областi, Служби безпеки

гУ

управлiння
Укоаiни

у

(найменування органiв перевiрки)

запитiВ Головне управлiння юстицii у Харкiвськiй областi,
ресстрацiйна служба Головного управлiння юстицii у Харкiвськiй областi, Барвiнкiвський
Харкiвськiй областi,
районниЙ вiддiЛ внугрiшнiх спраВ ГоловногО управлiння МВС Укрiни в
iror."nu одШ пr дФС У ХаркiвськiЙ областi, прокуратура XapKiBcbKoi областi,
ТериторiаЛьне упраВлiннЯ ,,Щержавноi судовоi адмiнiстрацii у Харкiвськiй областi, Служба

За

резулЬТатаIчIИ розгJIядУ

безпеки Укратни

Повiдомили

:

(найменування органiв перевiрки)

За вказаними пошуковими вiдомостями, iнформацiя на Топа-п (Конобрицьку) С.М.
як до особи щодо якоi застосовано положення Закону Украiъи кпро очищення
вiдсчтня.
За результатаNли проведеЕоi перевiрки встЕlновлено,щодо Топал (Конобрицькоi)

влади>>

С.М.

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не застосовуються заборони, визначенi частиною третьою та четвертою cTaTTi 1 ЗаКОНУ
Украiни "Про очищення влади
(у разi застосуваЕня заборони зазначаеться критерiй, на пiдставi якого заgгосовуеться заборона)

Начальник фiнансов

М.В. Чухно

