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Додаток 5 до Порядку

(в редакuii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 25 березня 20l5 р. Nэ l67)

довIдкА

про результати перевiрки, передбаченоТл
Законом УкраТни "Про очищення влади"

УкраТни "Про очищення
Вiдповiдно до пунктiв l таlабо.2 частини п'ятоТ,"ттi 5 Закону
застосування заборон,
вiдомостей
щодо
влади" та Порядку проведення перевlрки достовiрностi
очищення влади",
"Про
Украiни
третьою'i четвертою cTaTTi l Закону
передбачен"*
563,
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2014
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затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд

(нaйменувaнн,oP.u"УBaння,вякoмyзaймaeпoсaдy(пpетенлyeнa
заборон, передбачених
проведено перевiрку достовiрностi. _вjдомостей щодо застосування
влади",
ЩоДо
очищення
"Про
частинами третьою , u"ruaproto cTaTTi l ЗаконУ УкраiЪи
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паспорта громадянина украiни, ким i коли виданий,
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"блiковоТ

картки платника податкiв, мiсце проживання,
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заяви особи про проведення перевiрки,
Щля проведення перевiрки подаваJIися копiТ
iнших документiв, декJIарацiя
передбаченот Законом Украiни "про очищення влади", а також
самоврядування
осiб, уповноважених на виконання функчiй держави або мiсцевого

агентства з питань запобiгання корупцii
копiя
https://public.nazk.gov.ua/documents/fd5 еа7'7 |-d4I4-44О2-8е30-2ебе4410ес2d,
паспорта громадя;ина УкраТни з даними про прiзвище, iм'я, по.б_*1""-1.л"]f]I

подано

на сайт Нацiонального
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до Нацiонального
Запит про надання вiдомостей щодо Мельника €,L
агентства з питань запобiгання корупцiТ не надсилався у зв'язку iз вiдсутнiстю
законодавчо визначених пiдстав в НдЗК для участi у перевiрки щодо очищоння
влади.

запит про надання вiдомостей щодо мельника €.I. до центрiшьно_захiдного
мiжрегiоналiного управлiння MiHicTepcTBa юстицii не надсилався, вiдповiдно до
вимЪг пунктiв 14, 1,4-1 Порядку проведення поревiрки достовiрностi вiдомостеЙ
четвертою статri 1
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою i
Закону Украiни <Про оLIищення влади)), затвердженого постановою Кабiнету
16.10.2014 Ns563 (в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB
MiHicipiB Украiни
"iд
Украiни вiд 24.01 .2020 Jф 99), а саме: <вiдповiдtшьний структурний пiдроздiл
opiaHy, де здiйснюеться перевiрка, самостiйпо перевiряе наявнiсть чи вiдсутнiсть

вiдомостей про особу, яка пiдлягае пepeBipui, у PeecTpi на сайтi MiHicTepcTBa
юстицiт Укратни, роздруковуе вiдповiдну iнформачiю та додас il до особовоi
справи).

про

Мельника €.I. у СдиномУ державному PeecTpi осiб, щодо
Iнформачiя
яких застосовано положення Закону Украiни <Про очищенЕя владиD, вIдсутнrI.
За результатами проведеноТ перевiрки встановлено,

що до

МЕЛЬНИКА €ВГЕНIЯ ШОРОВИЧА
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

не застосовyються заборони, передбаченi частиною третьою та четвертою cTaTTi
1 Закону УкраТни "Про очищення влади".
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