ТУРЮВСЬКА РАИОННА РАДА
Л ЬВ1ВСЬКОТ 0БЛАСТ1

82500, м.Турка, вул.С.Стртыцв, 62, тел. (03269) 3-12-61, факс.3-12-93, e-mail: turka_rayrada@ukr.net

04 грудня 2015 року
ДОВ1ДКА
про результати перев1рки, передбаченоУ
Законом Укра’ши “Про очищения влади”
Вщповщно до пуикйв 1 i 2 частини п ’ято '1 статп 5 Закону Укра’ш и “Про
очищения влади” та Порядку проведения перев1рки достов1рност1 вщомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i четвертою
статп 1 Закону Укра'ши “Про очищения влади”, затвердженого постановок)
Кабшету MiHicTpiB Укра'ши в щ
16 жовтня 2014 р. № 563,
___________________ Турювською районною радою_____________________
(найменування органу державно‘1 влади / органу мюцевого самоврядування, в якому займае посаду

_________________________________ JTbBiBCbKoi o o

iacri___________________________

(претендуе на зайняття посади) особа)

проведено перев1рку достов!рност1 вщомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою стагп 1 Закону Украши “Про
очищения влади”, щодо
Голко JlbJiii Йосишвни
(пр1звище, !м’я та по батьков1 особи,

24.07.1962 р.н., м.Турка, Турювського району, Льв1всько1 обл.
дата та viicue народження,

сер1я та номер паспорта громадянина УкраТни, ким i коли виданий,
реестрацшний номер обл1ково'Г картки платника податюв,
мюце проживания,

Турювська районна рада Льв1всько1 облает!
Micne робота,

кер1вник секретар1ату
посада на час застосування положень Закону Укра’ш и “Про очищения влади”)

Для проведения перев1рки подавалися Konii заяви особи про проведения
перев1рки, передбаченоУ Законом Украши “Про очищения влади”, декларацн
про майно, доходи, витрати i зобов’язання фшансового характеру за 2014 piK,
а також шших документ1в: к о т я трудовоУ книжки, к о т я паспорта
громадянина Укра'ши
Запити про надання вщомостей щодо

Голко Jluiii Йосишвни
(пр1звище та ш1щали особи)

надсилалися до:
Самб1рсько1 об’сднаноУ державно! податковоУ
управлшня ДФС у Льв1вськш обласп
Служби безпеки Укра'ши

шспекцп

головного

(найменування оргашв перев1рки)

За результатами розгляду запштв
Самб1рська об’сднана державна податкова шспекщя головного
управлшня ДФС у Льв1вськш област1
(найменування оргашв перев!рки)

повщомила:
«За результатами проведено! перев1рки з урахуванням письмових пояснень та
шдтвердних докумештв встановлено, що Г олко Л.Й. у декларацп про майно,
доходи, витрати i зобов’язання фшансового характеру за 2014 piK вказала
достов1рш вщомост1, щодо наявност1 майна (майнових прав), набутого
(набутих) Г олко Л.Й. за час перебування на посадах визначених у пунктах 110 частини nepuioi' статп 2 Закону Укра'ши «Про очищения влади», яю
вщповщають наявнш податковш шформацп' про майно (майнов1 права)
Г олко Л.Й.
За результатами проведено!' перев1рки з урахуванням письмових пояснень та
шдтвердних докумештв також встановлено, що вартють майна (майнових
прав) вказаного (вказаних) Голко Л.Й. у декларацп про майно, доходи,
витрати i зобов’язання фшансового характеру за 2014 piK, набутого (набутих)
Голко Л.Й. за час перебування на посадах визначених у пунктах 1-10 частини
першо'Г стати 2 Закону Укра'ши «Про очищения влади», вщповщае наявнш
податковш шформацп про доходи, отримаш Голко Л.Й. i3 законних джерел».
Служба безпеки Укра'ши
(найменування орган iв перев1рки)

повщомила:
« в Служб1 безпеки Укра'ши в результат! перев1рки наявних матер1ал1в
вщсутш будь яю вщ омосп щодо зазначено! особи».
За результатами проведено! перевгрки встановлено, що до
Голко Лшй* Йосишвни У
(пр1звище, 1’м’я та по батьков1 особи)

не застосовуються заборони, передбачеш частино^б третьою та четвертою
стагп 1 Закону Укра'ши “Про очищения влади” .
Голова районно'1 ради

jf S

//ь

/л

)

\

В. Лозюк

