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04 грудня 2015 року
ДОВ1ДКА
про результата перев1рки, передбаченоУ
Законом УкраУни “Про очищения влади”
Вщповщно до пункт1в 1 i 2 частини п ’ятоУ статп 5 Закону УкраУни “Про
очищения влади” та Порядку проведения перев!рки достов1рнос'п ведомостей
щодо застосування заборон, передбачених частииами третьою i четвертою
статп 1 Закону Украши “Про очищения влади”, затвердженого постановок»
Кабшету MimcTpiB Украши вщ 16 жовтня 2014 р. № 563,
___________________ Турк 1вською районною радою_____________________
(найменування органу державно1 влади / органу мюцевого самоврядування, в якому займае посаду
___________________________________ J Ib B iB C b K o i област1___________________________
(претендуе на зайняття посади) особа)

проведено перев1рку достов1рност1 вщомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою статп 1 Закону Украши “Про
очищения влади”, щодо
1льницького Романа Якубовича
(пр1звище, 1м’я та по батьков1 особи,

16.07.1973 р.н.„ сЛльник, Туртвського району , Льв1вськоУ област1
дата та мюце народження,

cepin та номер паспорта громадянина УкраТни, ким i коли виданий,
реестрацшний номер облжовоУ картки платника податюв,
мюце проживания,

Турювська районна рада Льв1всько¥ облает!
мюце робота,

консультант голови районноУ ради з питань регулювання земельних
вщносин
посада на час застосування положень Закону УкраУни “Про очищения влади”)

Для проведения перев1рки подавалися K on ii заяви особи про проведения
перев1рки, передбаченоУ Законом УкраУни “Про очищения влади”, декларащУ
про майно, доходи, витрати i зобов’язання фшансового характеру за 2014 piK,
а також шших докумештв: коп1я трудовоУ книжки, к о т я паспорта
громадянина УкраУни

Запити про надання вщомостей щодо
1льницького Романа Якубовича
(пр1звище та шпиали особи)

надсилалися до:
Самб1рськоУ об’еднаноУ державно! податковоУ шспекщУ головного
управлшня ДФС у Льв1вськш област1
Служби безпеки УкраУни
(найменування оргашв nepeeipxH)

За результатами розгляду запютв
Самб1рська об’еднана державна податкова шспекщя головного
управлшня ДФС у Льв1вськш облает!
(найменування opraHiB перев1рки)

повщомила:
«За результатами проведено!' перев!рки з урахуванням письмових пояснень та
пщтвердних документов встановлено, що Гльницький Р.Я. у декларацп про
майно, доходи, витрати i зобов’язання финансового характеру за 2014 piK
вказав достов1рш вщомост], щодо наявносп майна (майнових прав), набутого
(набутих) 1льницьким Р.Я. за час перебування на посадах визначених у
пунктах 1-10 частини першоУ стати 2 Закону УкраУни «Про очищения влади»,
яю вщповщають наявнш податковш шформащУ про майно (майнов 1 права)
1льницького Р.Я.
За результатами проведеноУ перев1рки з урахуванням письмових пояснень та
шдтвердних документе також встановлено, що вартють майна (майнових
прав) вказаного (вказаних) 1льницьким Р.Я. у декларацГУ про майно, доходи,
витрати i зобов’язання фшансового характеру за 2014 piK, набутого (набутих)
1льницьким Р.Я. за час перебування на посадах визначених у пунктах 1-10
частини першоУ стати 2 Закону УкраУни «Про очищения влади», вщповщае
наявнш податковш шформащУ про доходи, отримаш 1льницьким Р.Я. i3
законних джерел».
Служба безпеки УкраУни
(найменування оргашв перев1рки)

повщомила:
« в Служб1 безпеки УкраУни в результат! перев1рки наявних матер1ал1в
вщсутш будь яю вщомост1 щодо зазначеноУ особи».
За результатами проведеноУ перев 1рки встановлено, що до
Гльницького Романа Я к убови ча/
(пр1звище, im’h та по батьков1 особи) /

не застосовуються заборони, передбачеш частинок) третьою та четвертою
стати 1 Закону УкраУни “Про очищения
Г олова районноУ ради

