
Начальник Г ощанської ОДНІ
Головного управління ДФС

/
у Рівненські^області

Ю.М. Наконечний 

_2015 рік

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

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та 
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті І Закону України “Про очищення влади”, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, 

Гогтнська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Рівненській
області __________________ ___________________  " . _  ..  . .  ■ -■ . . .  . - - -  - у . Д Л  ~ У  :

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

Головний державний інспектор Кореиького відділення _____________
(претендує на зайняття досади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо

__________________ ІШ &т СергшМ щ ш т т ича________________________________________
(прізвище, ім’я га но батькові особи,

П  лютого 1993 року с. Устя, Кореиького району,Рівненської області .....................................
дата та місце народження,

МЮ №229394, Корецьким РВ УМВС України у Рівненській області 11.03.2010 у.
серія та ’номер паспорта громздяшща України, ким і ходищадний,

. : ■■ У ' :  ’ • / " '  -  ■____________________ 3 4 0 1 6 1 6 3 7 2 _____________________ - Г

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

Рівненськаобл.. Кореиькийр-н.. с. Устя, вул.Шевченка.77__________ ___________ _____
місце проживання, - ■■ ---- ---------

Гогтнська ОДПІ Головного управління ДФС у Рівненській області
місце роботи.

Головний державний інспектор з питань юридичної роботи _________
посада на час застосування положень Закону'України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за 20_14__ рік, а також інших документів
тпМ т с щ т а , копія трудової книж т  ............. ....................................  ..........  ■ ■■■■•

(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Голоса С.М.
(прізвище та ініціали особи).

надсилалися до Гощанської ОДПІ ГУ  ДФС у Рівненській області: Головного територіального
управління юсШШії у Рівненській області_________:...................... .......................... ............................

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Гощанської ОДІП ГУ  ЛФС у Рівненській області:
Головного територіального управління юстиції у Рівненській області__________ ______________

(найменування органів перевірки)



повідомили:

Гощанська ОДШ ГУ ДФС у Рівненській області -  дані вказані достовірно та відповідають наявній 
інформації.

Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області -  згідно витягу з єдиного 
державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення 
влади» інформація відсутня.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Голоса Сергія М ихатовта
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою та четвертою___________
(не заетосовуютася/засіосовуються) *  (фетьою/четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади”'

Головний саешааіст-з питань кадрової робота
(найменування посади керівника відповідального 

структурного підрозділу органу державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

(підпис)
М.В. Гумєнюк 

(ініціали та прізвище)


