Д о д а то к 5
д о П оряд ку (в р е д а к ц ії п о стан о в и К аб ін е т у М ін істр ів У країн и від
25 березня 2015 р. N 167)

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. N563,
Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників
у м. Харкові Міжрегіонального Головного управління ДФС
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду
(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо
Канівець Оксани Олегівни
Дата та місце народження:
Паспорт:
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: <
Місце проживання:,
Місце реєстрації:.
Місце роботи: Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування великих
платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління ДФ С
Посада: головний державний ревізор - інспектор сектору контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів відділу податкового супроводження підприємств харчової
промисловості
(прізвище, ім'я, по бат ькові особи, дат а та м ісце народж ення, серія та номер паспорт а гром адянина України, реєст раційний
ном ер облікової карт ки платника податків, м ісце прож ивання, м ісце робот и, посада на час заст осування полож ення 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, а також інших документів (зазначаються за наявності): копії
паспорта громадянина України, трудової книжки, реєстраційного номеру облікової картки
платника податків.
Запит про надання відом ост ей щ одо Канівець Оксани Олегівни
(прізвище та ініціали особи)

. ^ ш м и м і ди Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м.Харкова Головного
управління ДФС у Харківській області.
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Державна податкова інспекція у Дзержинському районі
м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області.
(найменування органів перевірки)

повідом ила: про дост овірніст ь відомост ей, поданих Канівеиь О.О.
та відсутність підстав щодо застосування до неї заборон, визначених частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".
За р езульт а т а м и пр о вед ено ї перевірки вст ановлено, що до Канівець Оксани Олегівни
(прізвище, ім'я т а по бат ькові особи)

не застосовуються_________ заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону
(не застосовуються/застосовуються)

України "Про очищення влади"
(у разі зас госуі|

Начальник відділу персона;
СДПІ ОВП у м. Харкові М Г^
(посада керівника відповідального струкоргану державної влади /органу місцевогс

11.12.2015р.

(третьою/четвертою)

<лЧ,я, г.„г
^ кри терій, на підставі якого застосовугі ься заборона)

Ч

1-А. Зоня
(підпис)

(ініціали та прізвище)

