
Додаток 5 
до Порядку 

(и редакцi·i постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра,·нн 
uiд 25 березня 201 S р. N2 16 7) 

ДОВIДКА 
про результати перевiр,си, осрсдбачено'i 

Законом Укра'itш "Про о•шщснвя владн" 

Вiдповiдно до оункгiв I i 2 частини п'ятоi' статri 5 Закону Укра·1ни "Про 
очищсння влади" та Порядку проведения перевiрки достовiрtюстi вiдомостеll щоnо 
застосуваннл заборон, псредбачсних частииами третьею i ,,етвертою ста,тi I Закону 
Украi'ни ·'Про очище1111я влади", затвсрдженоrо постаново10 Кабiнету Мiнiстрiв 
Украi'ни вiд 16 жовтня 2014 р. № 563, у11равлiиням соцiального захисту населения 
Новrород-Сiверсы<о'i райоююi' державноi' адмiнiстрацi'i 

(t1а1Ьrенува1111я ор1-nну держв.0110'i вла.ю1 / орmну мiсневого самОfфSШ)'вn.JШ..Я, в яко�1у заА�nс посад)' 
(nрстсtщус на заnшrгrя nuca.nн) особа) 

проведено псревiрку достовiрностi вiдомостей щодо 
персдбачених част11на,ш третьею i четвертою статri 
очищения влади'·, щодо 

Бутеща В's1чеслава Васильевича 

застосування заборов, 
Закону Укра'iни ·'Про 

мicue nр()жие<1н�н1. 

Управлiння соцiалъ11оrо захисту населе,тя Новrород-L-1версr,ко·i районно'i держав�ю·1 
аnмiнiстрацi·1 

мiс11с рQботн. 

Головний сnецiалiст вiддiлу адресних соцiальних в�mлат 
посада на час. 1аСТQсуош111я по11ожень Закону Украlни ·'Про о�н-1щс1-111J1 влмн")

Для проведення персвiрки подавалися кoni'i заяви особи про провеnсння 
перевiрки, передбаченоi' Законом Укра'iяи "Про о•шщення влади", декларацi·i про 
майно. доходи. витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2015 рiк. сторiнок 
паспорта rромадяни.на Укра'iни з даиими про прiзвище. iм'я ,·а по батьковi, видачу 
паспорта та �-iicцe реестрацi'i; документа, що niдтверnжус реестра11iю у Державному 
реестрi фiзични� осiб - rшатникiв nодаткiв); трудово·i t<нюкки (послужного списку). 

Запити про иада1ш1r вiдомостей шодо Бутеика в·ячеслава Васильевича 
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надсила.,ися до Новrород-Сiверсько'i об·сдна1юi· лержавно'i nодаткоnо1 1нсnскцiУ 
головного уnравнiння Дсржав1101 фiскально'i служби у Чернiriвськiй облаС'1i та 
робився витяr з единого державного реестру осiб, щодо яких застосова1ю попоженю1 
Заr<ону Укра'iни '"Про очнще1-111я влади" на офiцiйно�,у веб-сайтi Mi11icrcpcтвa юС11щi'i 
Украi:н11. 

За резу.1ьтатам11 розгляду заn�1тiв орrа1ш перевiрю1 nовiдо�шл11: 

1 lоогород-Сiверська об'ед11ана державна nодаткова iнсnекцiя го;ювного 
уnравлi1шя ДержаоноУ фiскалы10·1 служб11 у Чсрнiгiвс1,кiй областi r1онiдомила, що: 

За рсзу.тьтатамн проведено·i псревiркн остановлено, що у декларацi'i про майна. 
доходи, витратн i зобов· язання фiнансового характеру за 2015 рiк оказано достовiрнi 
вi,1омостi щодо наявностi майна (.щ1йиооих прав). набутоr·о (11абутих) Бутс11к,1 
В'ячеслава Васильовнча за час перебування на посадах, онзначен11х у nую,-тах 1-10 
части11и першоУ статтi 2 Закону УкраУ11и "l lpo очищеншr влади". якi вiдповiдаюп, 
наявнiй податковiй iнфop�1aui"i про май110 (май11овi права) Бутенка В'11чеслава 
Васил�,овича. За резулът�1там11 nроведено·i псреniрки Буте11ка В' ячсслава Вас11льов11ча 
rс1кож встановлено, що вартiсть майна (май11ових прав), вказа11оrо (вказаних) Бутснка 
В'ячеслава Васнльовича у дскларацil про ��айно . .:tоход11. в11траn1 i зобов·язання 
фiнансовоrо харакгсру за 2015 рiк. набутого (11абутнх) за час l'l�ребуван11н на посадах.
1тзначсних у J"Jунктах 1-10 чаС'ГИю1 псршо"i сrатгi 2 Закону Укра·iнн --JJpo оч11щсню1 
влади", вiдповiдас наяв11iй 110датковii1 iнформацii' 11ро доходн. отриманi Бутеt1ко)1 
В' ячес,1авом Вас11:11,01111чсм iз .1ако111111х .:tжерсл. 

За результатами 11роnедсно'i персniрки всrановлено. щодо Буте11ка В'ячеслава 
Василr,ови•1а 11е застосову1отьс11 заборони, передба<1енi •rастиною трстьою i 
ч<.-твертою статгi I Закону Укра'iни ··Про оч11щення влади ...

На<Jалышк упраолiння соцiального 
зах.нсrу нассле1111Я 1 lовгород-Сiверсько·i 
районrюi' дсржаnноi' aдмi11icrpaцi'i 

26.01.2017 

lдодато/( 5 и peдal(l(ii' Постrтови Кi\tJ N!! 167 вiд 25.03.2015} 
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Г.11. Гавриленко 


