
ДoBIДкА
Пpo pезyлЬтaти пеpeBipки' пrpe.цбaЧeнoТ Зaкoнoм Укpaihи..Пpo ouищeння Bлaди,'

Biдпoвiднo дo пyнктiв | i 2 чacтиrIи п'ятoТ стaтгi 5 Зaкoнy Укpaihи ..Пpo oнищеt{Ilя BЛaди,' тa ГIopядкy
пpoBе.цeнIU{ пеpевipки дocтoвipнoстi вi.цoмoстeй щo.цо зacToсyBaння зaбopoн, пеpедбa.rеI{иx ЧacTиIIaМи
ТpeTЬolo i .rетвеpтoro стaтгi l Зaкoнy УкpaТни ..Пpo oнищенI{я BЛaДи',, зaтвlpдЯteнoГo ПocTaнoBolo Кaбiнеry
Miнiсщiв УкpaiЪи вiд 16 )кoBTня 201'4p. Ns 563, Пpилyuькoro oб'с.цнaнoю дep}кaвпoю Пo.цaткoBoк)
iпспекцiсro Гoлoвнoгo yпpaвлiння .(ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi ПpoBе.ценo пеpевipкy дoстoвipнoстi
вiДoмостeй щo.цo зaстoсyBaн}Ut зaбсlpoн, пepедбaнениx ЧacTинaМи TpeTЬoto i нeтвepтorо cтaтгi 1 Зaкoнy
УкpaiЪи ..Пpo oнищеIII{я Bлa.ци,', ЩoДo
C кp aбu e нко Mаp aн a oлeкciiв н a
Дaтa i мicцe нapoдкення;
Пaспopт:
Pеeстpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки гшaтникa пoдaткiв:
Мicцe пpoхсивaння :
Мicцe poбoти: IIpшlуцька oб,edнана depэюавна nodаmкoва iнcnекцiя Гoлoвнozo уnpавлiння ДФC у
Чеpнiziвcькiй oбласmi
Пoсaдa нa чaс зaстoс}.вaння пoлoяrень Зaкoнy УкpaiЪи <<Пpo oчипtення влaдш>: zoлoвнuй depэюавнuй
iнcneкrnop кoopduнацiйнo-лloнimopltн?oвo 2 o вiddф

,{ля пpoведeнI{я ПеpeBipки пoдaвалися кoпiТ зaяви oоoби пpo пpoве.цrння пеpевipки, пepедбaненoТ Зaкoнoм
УкpaiЪи ..Пpo oнищeнI{я BЛa,ци'', декJlapaцii пpo мaйнo, .цoхo/ци, BиTpaти i зoбoв'язaння фiнaноoBoгo xapaкTepy
зa 2013piк, кoпii iнIпих Дoкyментiв : тpyлoвoТ кHи;кки' ПaспopTa гpoМa.цянинa Укpaiни.

3aпrrги Пpo }IaдaII}Iя вiдoмoстrй щoдo Cкрпбченкo M.o. нaдcилaJwlcЯ дo ГенepальнoТ пpoкyptrypИ УкpaТни,
Cлryrкби бeзпeки Укpai.ни, Miнiстеpотвa внщpiIпнix спpaв Укpaiни, Гoлoвнoгo yпpaвлiння roстицii в
Чepнiгiвcькiй oблaстi, TеpIтгopiaлЬI{oгo yпpaвлiння {еp>rсaвнoТ сy.ЦoвoТ aдмiнiстpaцii УкpaiЪи в Чеpнiгiвськiй
oблaстi, ПpигryцькoТ oб'днaнoi дepжaвнoТ пoДaткoвoТ iнcпекцii Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФс y Чеpнiгiвськiй
oблaстi.
3a peзyльтaтaМи poзгля,Цy зaпитiв :

Генеpaльнa пpoкypaт.vpa УкpaiЪи пoвiдoмили : Bcтaнoвлe}Io' щo Cкpиб.lенко М.o. y пepioд з 21
ЛисToпaдa 2013 poкy пo 22 лIoтoгo 20|4 pol<у I{a Пpoкypopcькo-слiд.rl{х пoсaдax B opгaнax пpoкypaтypи нe
ПpaцIoBaЛa i зaxoди, пеpедбaueнi щ,нктoм |2 чacтини лpyгoТ Ta ЧaсTинolo тpеTЬolo стaттi 3 3aкoнy Укpaiни
<Пpo ouищeння BЛa.ци>>, нe здiйсrпoвaлa.

Crryжбa безпeки УкpaТни пoвiдoмили : B Crryясбi бeзпeки УкpaТни B pезyЛьTaTi пеpевipки нaяB}Iиx
мaтepiaлiв вцсyгнi бyль-якi вiдoмoстi щoдo Cкpибченкo M.o.

Miнicтеpотвo вцvгpiIпнiх опpaв Укpaiни в тepмiн. визнaчeний Пopядкoм пpoвeдeння пеpевipки
.цoстoвipнoстi вi.цoмoстей rцo.цo зaстoсyвaння зaбopoн" пеpе.цбaчениx чaстинaшrи тpетьoro i четвеpтoro cтaтгi l
Зaкoнy Укpaiни <Пpo oчиrцення влaди>" зaтвеpдлсeнoгo пoотaнoвoro Кaбiнeт.v Мiнiстpiв Укpaihи вц
16.10.2014 Ng 563. вiдпoвiдь нe нaдaли нa зaпит, щo 6yB нaдiолaний 17 rpудня20|4 pol<у зa Ns458/t0/25-16-04-
016. BpaxoByloЧи змiни дo Пopядкy пpoBeдeIIшI пеpевipки дoстoвipoстi вi.цoмocтей щo.цo зaстoоyBaн}UI
зaбopон, пrpeдбaнених ЧaсTинaМи ТpеTЬolo i нетвеpтoro стaтгi 1 Зaкoнy УкpaiЪи <Пpo o.rищll{нll BЛaДи)),
Bнeсeниx ПoсTaнoBolo Кaбiнеry Мiнiстpiв УкpaiЪи ьiд25 бepезня 20l5 poкy Jllb 167, згi.цнo мaтеpiaлiв oсoбoвoТ
сПpaBи тa зaпиciв У тpyдoвiй кнюrtцi вбauaeться, щo Caлко o.Г. не зaЙмalla Пoсади B opгaнax Miнicтеpcтвa
внyгpiIпнiх оПpaB Укpai.rи тa iнIшиx opГaнaх в пеpioд, щo пiдлягar пepевipui.

Гoлoвне yпpaвлiння roстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили : Зa вкaзaними пolшyкoвиМи
вi.цoмoстями в eдиноtrгy .цrp)€BI{o}Iy pееcтpi oсiб, щo,цo як}Ix зacтoсoBaнo пoЛoll(rнIlя Зaкoнy УкpaТни кПpo
oЧищeIIня влaди)' iнфopмaцiя щoдo Cкpибчeнкo M.o. вiдсутня.

Tepитopiальнe yпpaвлiння ДCA Укpaiни в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-
пoIIIyкoBиМи peквiзитaми оyлoвi pirшення зa кpитеpiяМи' BсTaнoBЛlниМи Чaстинaми ц)rTЬolo' п'яToIo - cЬoМolо
стaтгi 3 Зaкoнy УкpaiЪи <<Пpo ouищrнI{JI BЛaдD), cTocoBнo Cкpибнeнкo M.o. в eдинoмy дrp)r€Bllo}ty pеестpi
сy.цoвиx piIпень вiдсyгнi.

ПpиЦvцькa oб'еднaнa дepхсaвнa пoдaткoвa iнcпeкцiя Гoлoвнoгo yпpaвлiння .ЦФC y Чepнiгiвськiй
oблaстi пoвi.цoмили: BcтaнoвлеI{o, щo Cкpибueнкo М.o. вказaнo дoотoвipнi вiдомoстi щoдo нaявнocтi мailнa
(мaйнoвих пpaв), нaбyгoгo (нaбyгих) зa Чaс пеpебyвaння нa пocaдax, Bизнaче}Iиx y пyl{ктax 1 . 10 ЧacTИlяу|
пeprпoi стarгi 2 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo ouищен}lя BЛa.ци'', якi вiдпoвiдaroть нaявнiй пo.цaткoвiй iнфopмaцiТ пpo
мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoТ oсoби. Тaкoяс BоTaнoBЛrнo, Щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвих пpaв) Cкpибченкo
М.o., нaбyгoгo (нaб1тиx) зa Чac пеpебyвaння нa пoсaдax, BизHaЧeIIиx y пyIIкTax 1 . 10 чaстини пеprшoТ cтaтti2
Зaкoнy Укpaiни ''Цpo o.rище}I}ш BЛa.ци,', вiдпoвiдae нaявнiй пoдaткoвiй iнфopмaцii пpo .цoхo.ци, oщимaнi
Bк.tзaнolo оcoбoro iз зaкoнниx.Щ(epeЛ.

Зa pезyльтaTaNIуI пpoведенoТ пеpевipки BсTat{oBЛrнo, Щo дo Cкpшбuенкo Mаpuнu Олeкciiвнu нe
Заcmocoвуtлmьcя забopoнI|' BуIз|1aЧенi чaстинolo TprTЬoIo i ueтвеpтoro стaтгi 1 Зaкoнy Укpaihи ..Пpo oнищення
BЛaДИ,,.

3aвiдyвa.r ceкTopy пepcoнarry ПpиiryцькoТ oб'e.цнaнoТ деpжaвнoi пoдaт-
кoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння flФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi

C.М.Cтpaxoвa
(iнiцiaли тa пpiзвищe)


