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. № 563, в Новоархангельській селищній
раді проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади», щодо
Детиненка Сергія Болеславовича
05.02.1957 року народження смт Новоархангельськ, Новоархангельського району,
Кіровоградської області паспорт серії ЕА 712804 виданий Новоархангельським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 06.07.2000 року, РНОКПП 2085515495
проживає за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, смт
Новоархангельськ, вул. Морозова, 16.
працює на посаді: спеціаліст І категорії землевпорядник Новоархангельської
селищної ради
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 2015 рік, копії
паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, трудової книжки.
Запити про надання відомостей щодо Детиненка С.Б. надсилалися до
Голованівської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління
ДФС у Кіровоградській області та Служби безпеки України
За результатами розгляду запитів Голованівська об’єднана державна
податкова інспекція головного управління ДФС у Кіровоградській області
встановила достовірність відомостей, визначених п. 2 частини 5 ст 5 Закону,
вказаних у декларації. Також за результатами проведеної перевірки встановлено,
що Детиненком С.Б. у декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання
фінансового характеру за 2015 рік вказано достовірні відомості щодо наявності
майна, набутого за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини
першої статті 2 ЗУ «Про очищення влади», які відповідають наявній податковій
інформації про майно (майнові права) Детиненка С.Б.
За результатами розгляду запиту Служба безпеки України повідомила, що в
результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо
зазначеної особи.
З урахуванням підтвердних документів встановлено, що до Детиненка Сергія
Болеславовича не застосовуються заборони, визначені частиною третьою,
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади»

Селищний голова

Ю. Шамановський

