
Додаток 5 
.Jo ПL1рядку 

(в реда1щi'1· постанови Кабi11ету Mi11icтpiв Укра1ни 

вiд 25 берсзня 2015 р. № 167) 

ДОВIДКА 

про результати перевiрки, перснба чсно'i 

Законом УкраУни "Про очищения влади'' 

Вiдповiдно до пунr<Тiв 1 i 2 частинн п·ято·�' слптi 5 Зiiкону Укра·1ни --про 
очищення влади" та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдоvюстей шоло 
застосування заборон, передбачених 'rастинюн1 трел,ою i 'rетвсртою статтi I За1,сту 

Укра·iни "Про очищення влаю·�"'. затвср.'tжс1101 о 11осл1ново1(1 Кабi нс Г) f\/1 i н ic I pi 11 
Украi·ни niд 16 жовтня 2014 р. № 563, управлiннЯ,\1 соцiат,но1·0 захисту н,1селс111-1я 

Новгород-Сiверсько·1· район но"�' державно'�· адм i н iстрацi·1· 
(най.\1е11ування орга11у .1сржав11о'�' влади / op1·ai1y .\1ic!l<.:1Jo10 са�1оврид) в:1н11я. в 11к11.\1у J,1ii.v1ac 11осад1 

( претеН.'\)Т 11,1 "Jai111ЯТТЯ l 1Оёа;111) Oё0l1i1) 

проведено псрев1рку ,]OCTOBlpHOCT! вi,lO\!OCTCi"I 11 [Oj(O 
передбачених частинами третьою четвертою стс:пт1 
очищения влади ", щодо 

з,ктос.:у11а1111я забо1ю11. 
Закону Укра1·н11 ··] [ро 

Здоти Оксани Юрi·1внн 
(прiзвище. i.\1·я та 110 fiат1,ковi осоСiн. 

 

серiя та номер 11аспорта 1·рома;t}111иJ1а Укра't1111. 1;;1\1 i ко.·111 1111:1а1111П, 

ресстр:шiii1-111й 110"сР 06:1iкono't �;аргки 11:1,п1111�;а 11t'.·1нл,i11. 

 

Управлiння соцiального захисту насе"1ення r�1овгоро.J-Сiверс1"1,0·1· ра�·тонно·1· державно� 
ад\111н 1страцi·1 

.\•1icue робол1. 

Спецiалiст вiддiлу булгалтерс1,кого оо:1iку л1 твiлюстi 
110са;1а llil час Jастосуна1111я IIO.IOЖCIII, :ЗaкCJII\ Укр,1't1111 --1 lpo [1'/llll[Cllll}I 1<.1,];JII ') 

Для проведення перев1рки пощ1вал11с51 ко1111 "Зая1ш особ11 11ро 11рове;tснr1>1 

пере13iрки, передбачено·1· Законом Укра·1н1-1 ··] lpo оч 1111tc1111я 1з"1с1"t11 .. _ , lei.;лapa1 t11 11�,c_J 
майно, доходи, rзитрати i зобоrз'язання фi11а�1сового лара1оеру за :20] 7 рiк, сторiно1, 
паспорта громадянина Укра·iни з даними про прiзвище. iм·я та по батыюнi. в1-1:1ачу 
паспорта та мiсце peccтpairi'I'; документа. 11ю пiдт11ер,1>ку( ресстрацiю у Держан1Ю\!\ 
ресстрi фiзичних осiб - платн11кiв податкiв): тру.1ово·1· 1,1111i1,l\11 (11tJc.1yi1,1ю1 о c1111c.:1,yJ. 

Запипr про наданюr вiдо:--юстсй щодо 3.Jол1 О1,са�1и !Opi'i'в1111 
(11pi11з11111L· 1<1 i11i11ia:1и осо611) 

, .,, 

надсилалися до J -Iоnгород-Сiверсько·1 об·сднано ·1· дсржав1-ю·1 1ю,1атково·1· iнcпc1<1ti1· 
головного управлiння Державно·� фiс1ш.-11,но·1 с1уж611 \ Чер11i1 i13cькi1''i об.·1:�сл т<1 

роб иве я витяr з сл1-1ноrо держанного рсЕ:стру осiб. 1 цо.·10 }11<11:s: з,н.: r осоRш!О 110. 1ожс111151 



2 

Закону Укра·1ни "Про очищення влади'' на офi1Jiйно\1у веб-сайтi Мi11iстерства юс11111i·i' 
Укра'�'ни. 

За результатами розгляду запитiв органи перевiрк1-1 110вiдо\11-1J1и: 

За результатами проведено·� перевiрки Здот11 Оксши !Opi·1·R1--11-1 встанов.1ено. 11to 

Здотою Оксаною Юрi'iвною у деклара1Ji·1· про v1айно. ;юхо..Jи. витрати i зобон · язанш1 
фiнансового характеру за 2017 рiк З,1отою Окси11ою !Opi·1 в1 юю з ура>-:увш-111я \1 

наданого письмового пояснення про нерухоме ма�\но вказа� ю ;юстонiрнi вiдо\юс гi 

щодо наявностi \1айна (майнових прав). 11абутого (11абул1х) за •rac переб: 11а111171 11,1 
посадах. визначен11х у пунктах 1-10 част11н�1 11еrшо·,· статгi 2 За1<011у Укра·11111 ··11ро 

очищення влади'·, якi вiдповiдають наявнiй податконii-i i11cjюp1v1cщi·1 про майно (v1a�111<..)13i 
права) Здоти Оксани Юрi'iвни. 

За результатами проведено·�· персшрки З,:.tоп1 Окса1111 !Орi·1·вн11 н11,0;1, 
встсtновлено, що вартiсть �1а1-:ша (f\1aii 1-101311:-: 11р,ш). 1зк,1за ноп, ( 1�1-.:азани:-:) 3. ю I ою 

Оксаною J-Орi't'вною у деклараui·1 про майI10. ,1оход11. в11трал1 i зо60R·юа1111я 
фiнансового характеру за 2017 рiк, набутоrо (набут11х) 3,::�отою Оксаною Юрi·1·вною ·sa 

час перебування на посадах, визначених у пунктах ! -1 О часп1ни першо·�' статтi 2 
Закону Украi·ни "Про очишсн11я в.1а;1и··. вi.аповiJас 11ан1знi�'1 rro,Ji.YI i-:oвii'i i11фop\1�11ti·1· 11ро 

доходи, отриманi Здотою Оксаною Юрi·1·вною iз зако111111х .tжсрс;1. 

За результатами прове,1е1ю·i перевiрки вста1югз.-1сно. 11to,10 З;tол1 Oi-:ca1111 
J{)рi·1вни нс застосовуються заборони, передбаче11i части ною I рет��ою I чtтвсртою 

статгi 1 Закону Укра'iни "Про очишення влади 
.
.. 

Начс1лы-rик управлiння соцiального 
захисту населення Новгород-Сiверсько·1· 

районно·1 державно·� адм11 !1cтpaui·1 

{дода11101<. 5 в редакцii' Поспитови Kl\1 Nп 167 вiд 25.03.2015} 


