
ДoBIДКA
Прo реЗyЛЬTaTи IIеpеBipки' ПеpеДбaЧеHoТ Зaкoнoм УкpaiЪи ..Пpo o.rищення BЛaди,'

BiДповiДнo дo гryнктiв | i 2 чacтини п,яТoТ стaттi 5 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo ouищенF{я BЛaДи,' тa Пopядкy

ПpoBе.цеFI}rЯ пеpевipки дoстoвipнoстi вi.цoмoстей щoдo ЗaсТoсyBaння зaбoрoн, пеpедбaueниХ ЧaсTинaМи

TpeTЬoIo i нетвеpтoro стaтгi 1 Зaкoшy УкpaiЪи ..Пpo o.rище}tня BЛa.ци,', зaтBеp,Ц>ке}IoГo ПoсTaнoBoto Кaбiнеry

Miнiстpiв Укpaiни вiд 16 )кoBTня 20|4p' Jt 563, Пpилyцькoro oбoс.цнalloю Д€p}кaBIIoю ПoДaткoBol{)

iнспекцiеro Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чеpнiгiвськiй облaстi ПpoBeденo пеpевipкy дoстoвipнoстi
вi.цoмoстей щoДo зaсToсyBaння зaбсpoн, пepeдбaueних ЧaсТинaМи TpеTЬoIo i uетвеpтoro стaттi l Зaкoьгy

УкpaiЪи ..Пpo oнище}Iня BЛa.ци',, ЩoДo
Пp о цe нко Cвimл он a Maкoлаiвн a
.Цaтa i мiсце нapo.цlкення..
Пaспopт:
Poeстpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки плaтникa пo,цaткiв :
MiсЦе пpolкивaння :
Micце poбoти: Пpuлуцька oб,сdнана dеpэюавна nodаmкoва iнcnекцiя Гoлoвнoeo уnpав.,tiння ДФС у
Чеpн iziвськi Й oб.lаc m i
ПoсaДa нa чaс зaстoсyвaння пoлoясeнь Зaкoцv УкpaТни <<Пpo oчипtення влaДю>: ItсIчсUlьнuК упpавлiння doхodiв i

збopiв з фiзuuнuх ociб

!ля пpoведення пеpеBipки пoдaвaлися кoпiТ зaяви oсоби Пpo IIpoBе.ценHя ПеpеBipки, пеpедбaченoТ Зaкoнoм

УкpaiЪи ..Пpo онищенtIя BЛaДи'', декЛapaцiТ пpo мaйнo, .цoxo.ци, BиTpaTи i зoбoв'язaння фiнaнсoBoгo xapaКTеpy

зa 2013piк, кoпiТ iнtпиx дoкyмeнтiв : тpyдoвoТ кHи)кки' ПaсПopTa ГpoМaДЯнинa УкpaТни'
Зaпити Пpo нaДaння вi.цoмостeй щoДо Пpoцeнкo C.NI. нaдcилaЛуIcЯ дo Генеpaльнoi пpокypaTypи УкpaТни,

Cлyжби безпеки УкpaiЪи, Miнiстеpствa внyтpirлнix спpaв Укpaiни, Гoлoвнoгo yпpaвлiння toотицiТ в

Чеpнiгiвськiй oблaотi, ТеpитopiaлЬнoгo yпpaвлiння .{еpжaвноТ сy.ЦoвoТ aдмiнiстpaцiТ УкpaiЪи в Чеpнiгiвськiй
oблaстi, ПpилyЦькoТ oб'Днaнoi деpхсaвнoТ пoДaткoвоТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФС y Чеpнiгiвськiй
oблaстi.
Зa peзyльтaтaMи poзГЛя,Цy зaпитiв :

Генepaльнa пpoкypaт.vpa УкpaiЪи пoвiдoмили : Bстaнoвлeнo, щo Пpoценкo C.M. y пеpioд з21 лиcтoлaДa

2013 poкy пo 22 лroтoгo 2014 poкy нa ПpoкypopсЬкo-олi.цчих ПocaДax B opгa}raх Прoкyparypи не ПpaцЮвaлa t

зaхoди, пеpедбauенi пyнктoм 1'2 чacтинилpyгoТ Ta ЧaсTинoIо TpеTЬo}o стaттi 3 Зaкoнy Укpaihи <<Пpо ouищeння

BЛa.ци))' не зДiйснroвaлa.
Cлyrкбa безпеки УкpaiЪи пoвiДoмили : B Cлyкбi безпеки УкpaТни B pеЗyЛЬTaTi пеpевipки нaяBних

мaтеpiaлiв вiдсyтнi бyль-якi вiДoмocтi щoдo Пpoцeнкo C.M..
Мiнiстеpствo вцvтpirшнix спpaв УкpaiЪи в теpмiн. визнaчений ПoряДкoм llpoвe.цeння пеpевtрки

Дoотoвipнoстi вiДoмoстей rцoДo зaстoсyвaння зaбopoн. пеpe.цбaчених чaстинaми тpетьoro i четвepтoro стaттi 1

ЗaкoЦv УкpaТни кПpo oчицення влaди>. зaтвеpдхсенoгo пoстaнoвoro Кaбiнетy Мiнiстpiв Укpaiни вit

16.10.20i4 Nb 563" вiдпoвiдь не нaдaли нa зaпит, щo бyв нaДicлaниil15 гpyлня 2014 poкy зa Nb298/10125-16-04-
016. BpaxoBylоЧи змiни дo Пopядку ПpoBе,цeннJI пеpевipки дoстoвipoстi вiДoмостeй щoДo ЗaстoсyвaHня

зaбopoн, пеpедбaнeниx ЧaсTи}IaMи TpеTЬoto i uетвеpтoto стaттi 1 Зaкoнy УкpaТни кПpo oнищенHя BЛaДи)'

BHесениx ПoстaнoBolo Кaбiнеry Miнiстpiв УкpaТни ьiд25 беpезня 2015 poкy Ns 167, згi.цнo мaтеpiaлiв oсoбoвoТ

сПpaBи тa зaписiв y тpyлoвiй книлсцi в6auaстьcя, щo Пpoценкo C.М. не зaймалa ПoсaДи B opгalrax Miнiстеpствa

внyтpirпнix сПpaB УкpaiЪи тa iншиx oPгal{ax в пеpioд, щo пi.цлягae пеpевipui.
Гoлoвне yпpaвлiння roстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили : Зa BкaзaниМи I]oПIyКoBиMи

вi.цoмoстями в e.цинoмy.цrp)r€BнOмy peсстpi oсiб, щoдo якиx зaсTocoBaнo ПoЛo)кенttя Зaкoнy УкpaiЪи <Пpo

oЧищенHя BЛa,ци)), iнфopмauiя щoдo Пpoценкo C.М. вiдс1тня.
Tеpитopiaльнr },пpaвлiння ДCA УкpaТни в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo.

ПotIIyкoBиМи pеквiзитaми су.Цoвi pirшення зa кpитepiяМи' BсTaнoBЛеHиМи ЧaсTи}IaМи TpeTЬoIo, П'яToIo - сьoMoto

стaттi 3 Зaкoнy УкpaТни <Пpo оuищення BЛa.ци)), сToсoBнo Пpoценкo C.M. в eдинoмy .цep)кaBнoму pесстpi

сy.цoBих pirпень вiдсyтнi.
oб,

oблaстi пoвiдoмили: Bстaнoвленo' щo Пpoцeнкo C.M' вкaзaнo дoстoвipнi вiДoмoстi щoДo нaяBнoстi мaйнa

(мaйнoвих прaв), нaбyтoгo (нaбутиx) зa Чaс пеpeбyвaння нa Пoсaдax' BизнaЧeниx y ПyнкTaх 1 - 10 ЧaсTини

пеpIпoТ 
"'u''i 

2 3aкoнy УкpaТни ''Пpo онищеHHя BЛaди'', якi вi.цпoвiдaroть нaявнiй пo,цaткoвiй iнфopмauiТ пpo

мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoТ oсoби. Taкorк BcTaНoBЛенo, Щo вapтiсть мailнa (мaйнoвих пpaв) Пpoценкo

C.М., нaбyтoгo (нaбyтиx) зa нaс пеpeбувaння Ha Пoсa.цax, BизHaЧе}lиx y щ/нкTax 1 - 10 чaстини пеpшoТ cтaттi 2

Зaконy Укpaiни ''Пpo ouищення BЛaДи'', вi.цпoвi.цae нaявнiй пoДaтковiй iнфopмauiТ Пpo Дoхo.ци, oтpимaнi

Bкzrзaнolo oсoбoю iз зaкoнниx ДItеpеЛ.
Зa pезyльтыTaМИ пpoведеноТ пеpевipки BсTaнoBЛеHo' Щo дo Шpoценко Свimлсtнa Muкoлаiвнu нe

Заcmocoвуlomьcя зшбоpol!'l, rlИЗ:нaЧeн: чaстинolo ТpeтЬolo i uетвеpтoro стaттi 1 Зaкoнy УкpaТни ..Пpо oнищення

BЛaДИ '
Зaвiдyвa.r секTopy ПеpсoнaЛy ПpилуЦькoТ oб' сДнaнoТ деpясaвнoТ пo,цaт-
кoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння .{ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi

C.M.Cтpaxoвa
(iнiцiaли тa пpiзвище)


