Д О В ІД К А
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “ Про очищ ення 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 М іністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,
Л исичанською міською радою Л уганської області
проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про
очищення влади”, щодо
Головньова М аксима Сергійовича
прізвищ е, ім 'я т а по батькові особи.

дата т а м ісце народж ення.

серія т а ном ер паспорта гром адян ина У країни, ким і коли видани й,

реєстраційний номер облікової картки платн ика податків.

місце прож ивання.

Лисичанська міська рада
місце роботи,

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
посада на час застосування полож ень Закону У країни “ П ро очи щ ення влади”

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
перевірки, передбаченої Законом України “Про очищ ення влади” ; декларації
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік;
паспорт громадянина України; трудової книжки.
Запит про надання відомостей щодо Головньова М.С. надсилався до
Д ержавної податкової інспекції у м. Лисичанську.
За результатами розгляду запиту Держ авна податкова інспекція
повідомила:
згідно висновку про результати перевірки достовірності відомостей,
передбачених п.2 ч.5 ст. 5 Закону України «Про очищення влади» у

згідно висновку про результати перевірки достовірності відомостей,
передбачених п.2 ч.5 ст. 5 Закону У країни «П ро очищ ення влади» у
декларації про майно, доходи, витрати і зо б о в’язання ф інансового характеру
за минулий рік вказано достовірні відомості щ одо наявності м айна (майнових
прав), набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених у
пунктах 1-10 ч.І ст. 2 Закону У країни «П ро очищ ення влади». За
результатами проведеної перевірки також встановлено, щ о вартість м айна
(м айнових прав), вказаного у декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання ф інансового характеру за 2014 рік відповідає наявній
податковій інф орм ації про доходи отримані Г оловньовим М .С. із законних
джерел.
За результатам и проведеної перевірки встановлено, щ о до Г оловньова
М аксим а С ергійовича не застосовую ться заборони, передбачені частинам и
третьою та четвертою статті 1 Закону У країни “П ро очищ ення влади».

О .І.М аксим ович

