
Додаток 5 

до Порядку 
(в редакцi'i nостаное11 Кабiнету Miнic-rpiв Украiнн 

вiд 25 березRЯ 2015 р. № 167) 

ДОВIДКА 
про результати перевiрки, передбачсно·i 

Законом Укра'�'ни "Про очuщення влад11" 

Вiдповiдно до r1yюcriв 1 i 2 частю-111 п'ято'i статri 5 Закону Укра'iни "Про 
очищення влади" та Порядку проведения nеревiрки достовiрностi вiдомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частиш1.\-lи третьою i четвертою статri 1 Закону 
Укра'iни "Про очищен·ня влади", затвердженого nостановою Кабiнету Мiнiстрiв 
Укра'iни вiд 16 жовтня 2014 р. № 563, управлiнням соцiал:ьного захисту населения 
Новгород-Сiверсько'i районноi· дсржавноi' адмiнiстрацii' 

(наti:мс1-1у1.:ншня органу дсржаенот вла;н� / органу мicucooro сщ,tооряд,,vвюшя. в якому заЛмuс посму 
(претендус "" Зnfiliя·гr• nосм11) особо) 

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо 
псредбачених частинамн третьою i четвертою статтi 1 
очищення влади", щодо 

застосуван�tя заборон, 
Закону У кра'iни "Про 

Чернiriвська обл., м. Новгород-Сiверський, пул. Замкова, буд. 27 
мjсцс nрож11ва1111R, 

Управлiння соцiалъного захисту населення Новгород-Сiверськоi' районно'i держаmюi' 
адмi нiстрацi'i 

мiсцс робоп1: 

Лровiдний спецiалiст вiддiлу адресних соцiальних виллат 
посада ШI 1JВС'33С1'0Суо:ншя IФ.10ЖС1IЬ Зако11у У1-рэi'1-ш "'Лро OЧIIЩCHHJI щ1wut")

Для проведения перевiрки nодавалися кo1·1i'i заяви особи про проведення 
перевiрки, передбаченоi· Законом Украi'ни "Про о•шщення ,влади", декларацii' про 
майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансовоrо характеру за 2016 рiк, сторiнок 
паспорта громадянина Укра'iни з даними про прiзвище, iм'я та по батьковi, видачу 
паспорта та мiсце реестрацii'; документа, що niдтверджус рее:страцiю у Державному 
рее:стрi фiзичних осiб - платRш<iв nодаткiв); трудовоi' книжки (послужного списку). 

Запнти пронадання вiдомостей щодо Ворушило Iнни Анатолi'iвни 



2 

надсилалися до Новrород-Сiверськоi· об'сд1�ано·i держа1що"i податково"i iнcneкцi"i 
rоловно1·0 управлiння Державно·i фiскалъно1 служби у Чepнiriвcr,J<iй областi та 
робився витяr з единого державного реестру осiб, щодо яких застосовано положенм 
Закону Укра"iни "Про очищения впади" на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства юстицii" 
Укра"iни. 

За результатами розrляду заnитiв органи перевiрки повiдо�1или: 

Новrород-Сiверська об'сднана державна податкова iнсnскцiя головного 
управлiння Державно"i фiскально"i служби у Чернiгiвськiй областi nовiдомила, що: 

За результа·rами лроведено1 перевiрки встановлено, що у декларацi"( про майно, 
доходи, витратн i зобов'язання фiнансового характеру за 2016 рiк вказано достовiрнi 
вiдомостi щодо наявностi майна (майнових прав), набутого (набутих) Ворушило Iнни 
Анатолi"iвни за час nеребування на посадах, визначеюrх у пунктах 1-1 О частини 
лерщоi" статri 2 Закону Укра"iни "Про очищен·ня впади", якi вiдповiдають наявнiй 
nодатковiй iнформаui1 про майно (майновi права) Ворушило lнни Анатолi"iвни. За 
результатами лровсдено"i перевiрки Ворушило Iнни Анатолi"iвни також встановлено, 
що вартiст& майна (майнових прав), вказаного (вказаних) Ворушило Iн;1и Анатолi"iвни 
у декларацii" про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансовоrо характеру за 
20!6рiк, набутого (набутих) за час nерсбування на посадах, визначених у пунктах 1-
10 частили nepшoi" статтi 2 Закону Украi"ни "Про очищения впади", вiдповiдае наявнiй 
податковiй iнформацi"i про доходи, отриманi ВоруШйло Jнною Анатолi"iвною iз 
закон них джерел. 

За ре-зультатами nроведено·i леревiрки встановлено, щодо Ворушило fнни 
Анатолi"iвни не за стосовуються заборони, ттередбаченi частино10 третъою i 
четвертою ста·п·i J Закону У1<ра1ни "Про оч·ищен11я влади". 

Начальник управлiння соцiал&ного 
захисту населения Новrород-Сiверськоi" 
районно"i державноi" адмiнiстрацi·1 

03.04.2017 

{додаток 5 в редаю(ii"Постrтов11 KJ!,f .Ni! 167 вiд 25.03.2015} 

Г.П. Гаврилен�ш 


