Д одаток 5
до Порядку
(в редакції постанови К абінету М іністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищ ення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п ’ятої статті 5 Закону України “Про очищення
влади” та П орядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про
очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 16 жовтня
2014 р. № 563, в Катеринівській сільській раді К остянтинівського району Донецької
області проведено перевірку достовірності відомостей щ одо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону У країни “Про очищення
влади”, щодо
- Дубиневич Ірини Володимирівни, 31.07.1982 року народж ення, місце народження - село
Катеринівка К остянтинівського району Д онецької області; паспорт серія ВВ № 612420
виданий Костянтинівським РВ УМ ВС України в Донецькій області 02.02.1999 року;
реєстраційний номер облікової картки платника податків 3016204662; місце
проживання- Д онецька область, Костянтинівський район, село Катеринівка,
вул. О. М атросова, буд. 22; місце роботи - Катеринівська сільська рада; посада спеціаліст II категорії бухгалтерської служби Катеринівської сільської ради.
Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки,
передбаченої Законом У країни “Про очищ ення влади”, декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, а також інших документів:
трудової книжки, паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Запит про надання відомостей щодо Дубиневич Ірини Володимирівни надсилався до
Костянтинівської о б ’єднаної держ авної податкової інспекції ГУ ДФ С у Донецькій області.
За результатами розгляду запиту Костянтинівська о б ’єднана державна податкова
інспекція ГУ ДФ С у Донецькій області повідомила: у декларації за минулий рік
Дубиневич І.В. вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав) та
вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації, що набуте (набуті) нею
за час перебування на посаді, відповідає наявній податковій інформації про доходи,
отримані із законних джерел.
За результатами
проведеної перевірки встановлено, що
до Дубиневич Ірини
Володимирівни не застосовую ться заборони, передбачейГ частиною 4 статті 1 Закону
України “Про очищ ення влади” .
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Сільський голова

25 листопада 2016 року

А.Ю .Байгуш

