
довIдкА
про результати перевiрки, передбаченоi

в iдповiдно до,r,-1Т";' } Ж;:;lТ"Ж:..Н, ;T]ii' ч-о.,ни .,про очищення
влади'О та Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою i четвертою статгi 1 Закону УкраТни "Про
очищення влади", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 16 жовтня 201-4

р. Nч 563,

пDавлlннl вних послyг Голосiтвс

особа)

проведено перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення влади"о щодо

Гче}rного Олекс,а Fдра ЦIи црлаFовича.

iя Новомирго ськот областi
дата та Micue народження,

(найменування органу лержавноi влади / органу мiсцевого самоврядування, в якому займас посаду (претенлус на заЙняття посали)

(прiзвище, iм'я, по батьковi особи,

7Новоми ВС УкоаТни в KipoBo

ресстрачiйний номер облiковоТ картки платника податкiв,

серiя та номер паспорта громадянина Украiни, ким i коли виданий,

1 1. Кропивни Новоми ськии
мiсче peccTpauii,

Q2225, м. Киiв. ву4иця,Маякочсркого. lа",кр,б1

1вська

мiсце проживання,

державноТ адм.i Hi страцii
Micue роботи,

вання та пе lально1 Bl

надання г Голосiтвськоi рай
державноi 4дмiнiстрацii

посада на час застосування положень Закону Украiни "про очищення влали")

.Щля проведення перевiрки подаваJIися копiI заяви особи про проведення перевiрки,
передбаченоi Законом Украiни "Про очищення влади", декларачiТ про майно, дохоДи,
витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2018 piK, а також копii трудовоi книжки,
паспорта громадянина УкраТни та картки платника податкiв.

Запити про надання вiдомостей щодо Гненного О.М. надсила.пись до MiHicTepcTBa

юстицii Украiни, Головного управлiння .ЩФС у Кiровоградськiй областi за мiсцем peccTpauii.

За результатами розгляду запитiв MiHicTepcTBo юстицii Украiни, Головне управлiння ЩФС У
Кiровоградськiй областi за мiсцем реестрацii, повiдомили:

Вiдповiдно до листа Jф581tl1r0l|1-28-33-03-05 вiд 24,|2.2019 Головного управлiння
дФС у Кiровоградсьrсiй областi - у декJIарацii Гненного о.м. вказанi достовiрнi вiдомостi.
MiHicTepcTBo юстицiТ УкраТни - за вказаними пошуковими вiдомостями в единомУ

державному peccTpi осiб, щодо яких застосовано положення Закону УкраТни 'ОПро очищоння

влади" iнформаuiя вiдсутня.
За результатами проведеноТ перевiрки встановлено, щодо Гненного олександра

Микол е застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою/.tетвертою cTaTTi

ро очищення влади" встановлено достовiрнiсть вiдомостей, визначених
i cTaTTi 5 Закону, вказаних Гуенним О.М. у .ЩекларачiI.

вiдповiдал ьного структурного

Трмiлq СОЛОХД,
(iнiчiми та прiзвише)

влали/органу мiсцевого

1

вання)

Чi*кэ


