ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”
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,
__________виконавчим комітетом Соборної районної у місті Дніпрі ради________
(найменування органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про
очищення влади”, щодо
____________________ Тилик Надія Володимирівна________________________
(п п п п и їл р

ім 'я та пп б а т і ї т п і п г п б и )

(дата та місце народження(

(серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий)
(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
місце проживання,

__________ виконавчий комітет Соборної районної у місті Дніпрі ради____________
______________________________________________________ місце роботи,________________________________________________________

головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення роботи ради та виконкому
посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, паспорта,
картки фізичної особи-платника податків, трудової книжки.
Запити про надання відомостей щодо Тилик Н.В. надсилалися до
Дніпродзержинської об’єднаної Державної податкової інспекції Головного
управління ДФС у Дніпропетровській області, Головного управління юстиції у
Дніпропетровській області.
За результатами розгляду запитів Дніпродзержинська об’єднана Державна
податкова інспекція Головного управління ДФС у Дніпропетровській області,
Головне управління юстиції у Дніпропетровській області повідомили про відсутність
відомостей щодо заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади».
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Тилик Надії
Володимирівни не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою,
четвертою статті 1 З а к о ^ ^ ^ ’Й ^Г6*^обчищення влади ”.
Голова Соборної рг
у місті Дніпрі ради І

І

А.С. Тімарєв

