Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів 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
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

_________________________ Чугуївська міська рада Харківської області____________________
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду (претендує на зайняття) особа)

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

ЛОГА ЧОВА Віктора Володимировича,
(прізвище, ім ’я та по батькові особи,дата та місце народження)

(серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий)
(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
(місце проживання)

_______ начальник служби комп ’ютерного забезпечення та інформативних систем________
________________ апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради________________
(місце 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 2014 рік, а також інших документів:
паспорту громадянина України, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, трудової
книжки
(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щ о д о ______________ ЛОГА ЧОВА В. В.__________________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Чугуївської о б ’єднаної державної податкової інспекції Головного___________
(найменування органів перевірки)

управління ДФС у Харківській області, Служби безпеки України__________________________
За результатами розгляду запитів Чугуївська о б ’єднана державна податкова інспекція
Головного управління ДФ С у Харківській області, Служби безпеки України________________
(найменування органів перевірки)

повідомили:

1.
Перевіркою встановлено, що ЛОГАЧОВИМ В.В. в декларації про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, вказано достовірні
відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого ЛОГАЧОВИМ В.В. за час
перебування на посадах визначених у пунктах 1-10 частини 1 статті 2 Закону України «Пре
очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації про майно (майнові права)
ЛОГАЧОВА В.В.
Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного
(вказаних) ЛОГАЧОВИМ В.В. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’я зання
фінансового характеру за 2014 рік, набутого
(набутих) ЛОГАЧОВИМ В.В. за час
перебування на посадах визначених у пунктах 1-10 частини 1 статті 2 Закону України «Про

очищення влади», відповідає наявній
ЛОГАЧОВИМВ.В. із законних джерел.

податковій

інформації

про

доходи,

отримані

2.
В результаті проведення перевірки СБУ наявних матеріалів відсутні будь-які
відомості щодо ЛОГАЧОВА В.В.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до

___________________________ ЛОГА ЧОВА Віктора Володимировича______________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

не застосовуються

заборони, передбачені частиною

(не застосовуються/застосовуються)

третьою та четвертою____
(третьою/четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади”
(у разі застосування заборони
зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Заступник міського голови керуючий справами виконавчого комітету
(найменування посади керівника відповідального
структурного підрозділу органу державної
влади/органу місцевого самоврядування)

06 .06.2016
(Додаток 5 в редакції Постанови К М № 167 від 25.03.2015)

Л.П.МАКАРЕНКО
(ініціали та прізвище)

