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про результати перевірки,
передбаченої Законом України "Про очищении н.іади"
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, Чугуївською ОДПІ ГУ
Міндоходів у Харківській області про в існо перевірку достовірності відомостей
щодо застосування заборон, передбач» их частинами третьою і четвертою етапі
І Закону України ’’Про очищення владі", щодо
Сєрікової інни Альбінівни
(прізвище, ім'я, по батькові особи,

14.04.1967 с-ще Першотравневий Харківської області
лапі та місце народження

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли пилиннн.

реєстраційний номер облікової картки платника, податків.

мі«»» '••••»живпння.

Чугуївська обладнана державна податкова інспекція Головного Управління
Міндоходів у Харківській області
місце роботи,

головний бухгалтер - завідувач сектору фінансово - економічної роботи та
бухгалтерського обліку
посада на мас застосування положення Закону України "Про очищенії* иліідіГ)

А
Для проведення перевірки подавалися копії заяви Сєрікової 1.А. Дііро
проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очіїідения влади’
декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фін4Нс<

2014 рік. паспорти громадянина України, картки платника по
книжки.
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Запит про надання відомостей щодо Ссрікової I.A. надсилався ю
Чугуївської ОДНІ Г У МІндоходів у Харківській області та Служби безпеки
України.
За результатами проведеної порі.
кп з урахуванням письмових пояснень
Ссрікової I.A. та підтвердних докуме. . ів встановлено, т о Ссріковою І \ \
декларації про майно, доходи, витрлі.. . »обов'язания фінансового харак*'іср\ :а
минулий рік вкачано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових
прав), набутого (набутих) Ссріковою !.А. за час перебування на посадах,
визначених у пунктах 1 - 10 частини першої етапі 2 Закону України «Про
очищення влади», які відповідають наявній податковій інформації про манно
(майнові права) Ссрікової I.A.
За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень
Ссрікової I.A. та підтвердних документів також встановлено, що вартість майна
(майнових прав), вказаного (вказаних) Ссріковою I.A. у декларації про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, наб\ того
(набутих) Ссріковою I.A. за час перебування на посадах, визначених у пунктах
І - 10 частини першої статті 2 3:* tv України «Про очищеним влади»,
відповідає наявній податковій іпформа
про доходи, отримані Ссріковою I.A.
із законних джерел.
Служба безпеки України - в результаті перевірки наявних матеріалів
відсутні будь які відомості щодо Ссрікової I.A. (лист від 21.10.2015 року №24/ і
- 61031, вх. № 3393/10 від 10.1 1.2015р. )
За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо Ссрікової Інші
Альбінівіїн не застосовуються забороні!, визначені частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Завідувач сектору персоналу

