Додаток 5
до П орядк у пр оведенн я перевірк и достовірн ості
відом остей щ одо заст осув ан н я заборони ,
п ередбачени х ч астин ам и треть ою і четвертою
статті 1 Зак ону У к раїни « П ро очищ ення
влади»

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення
влади"
ПЕРЦЯ Володимира Анатолійовича, який працює старшим оперуповноваженим з ОВС відділу
викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Г У ДФ С у
Харківській області.
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.
N
563,
Головним управлінням Д Ф С у Харківській області, проведено перевірку достовірності відомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України
"Про очищення влади", щодо
______

ПЕРЦЯ Володимира Анатолійовича
прізвище, ім'я, по батькові о со б и

дата та м ісце народж ення

реєстраційний номер о бл ік ов ої картки платника податків

серія та ном ер паспорта громадянина України
м ісце проживання

оперативне управління ГУ Д Ф С у Харківській області, старший оперуповноважений з ОВС відділу
викриття кримінальних правопорушень у митній сфері
місце роботи, посада на час застосування полож ення Закону України "Про очищ ення 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, паспорта громадянина України.
Запити про надання відомостей щодо ПЕРЦЯ В.А. надсилалися: до Генеральної прокуратури
України, Головного управління юстиції у Харківській області; МВС України, Територіального
управління Держ авної судової адміністрації у Харківській області, Д П І у Московському районі м.
Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, Служби Безпеки України.
За результатами розгляду запитів Генеральна прокуратура України, Головне управління юстиції у
Харківській області; МВС України, Територіальне управління Держ авної судової адміністрації у
Харківській області, Д П І у Московському районі м. Харкова Г У Міндоходів у Харківській області.
Служба Безпеки України повідомили про відсутність заборони займати посаду.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до ПЕРЦЯ В.А. не застосовуютьс?
заборони,
визначені
частинами
третьою
і
четвертою
статті
1 Закону
Україні
"Про очищення влади"

Начальник управління по роботі з персоналом
Головного управління ДФС у
Харківській області

