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Про початок проведеl{ня перевiрки вiдповiдтrо
до Закону УкраТни кГIро о.tиlttення т],цади)
стосовно I]осадовLtх осiб ЛозiвськоТ О/{Гtl
Головного управiritiтlя Мir"lдохолiв у Харкiвськiй
областi

MeToto викошан}lя вимоI,Закогrу УкраТrIи Bilt lб вересня 2014 року
JY916B2-VII кПро очищеIIня вJIа/]и) (дlалi Закон Jф1682) вiдrrовiдно до
Порядку проведення перевiрки достовiрllостi Iriдомостей щодо застосування
заборон, шередlбачеl]их LIастиIIами Tpel,bolo i четвертоtо c]]aTTi 1 Закону

З

Украiни <I1po очищенIIя

I]Jl&,,llи)), за,гвер/liксIlоl,о tIос,гаIIовоtо Кабiне,гу
VIiHicTpiB Украiни вiд 1б жовтllя 20114 року ЛЪ563 <Щеякi питання реаJliзацii
Закону Украiни <ГIро очиr](е}Iня вJIади) (даrri - IIорядок JЮ56З), та згiдно з

Планом проведення перевiрок вiдповi/lно до Закону Украiни (Про очищення
влади)), затверджеIIим розIIоряllжеIIIIям Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни вiд
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НАКАЗУЮ:

1. Розпочати

l682 ,га наказу Щержавноi
Bilt 24 "тttо,гоl,о 20l5 року ЛЬll7 uПрп шочаток

вiлгrовiдгrо

до

lJaKoTTy

,\Г!

фiскальноi служби УкраТгти
перевiрки вi;tlтовiдtно до Закогrу Украiirи <11ро оtIиIi[ен[Iя ]]JIади) з 02 червня
20l5 року перевiрку стосовно посаlIових осiб JIозitзськоi ОД1lI Головного
управлiння NfirIдоходiв у Харкiвськiй обrrаст:i.
2. Визначиr:и завiдувача сектору персонаJIу JIозiвськоl' ОДШ ГУ
IVIiндоходiв у Харкiвськiй обirастi JIeBчettKo r].O. вiltповi;tалы{им за
про]]еленням перевiрки вizlгtовi/tг{о .Ilo Закоrtу Л9 l бВ2.
З. Завiдувачу сектору Ilepcolla"lly Лозiвськоi OlЩI I'Y l\4irrдоходliв у
Харкiвськiй об:lасr:i JIеB.tctlKtl R.(). забсзrIсLIи,ги:
Лозiвська друкарня, 20|4 р., зам. 2582-500

З.l. ДоВеДеI]Ijя цього IIаказу в день його виlIа}{Е{я пiд особистий пiдпис
ДО ВiДОМа ycix прашiвlтикiв tзiдrlовiдrlих структурних пiдроздiлiв
ЛозiвськоТ О/]Ш ГУ Vliн:tоходiв у Харкiвськiй обласr.i;

З.2. НаДання шраltiвttиками

вiдцповi7lллих структурIIих гriдроздiлiв
ВЛаСНОРУч написаних заяв, за формоIо, I]изнаLIеноIо у додатках 1 або 2 до
Порялку Jф56З.

Контроль за викоFIаIIIIям l{ього IIаказу залиIIIаю за собою.

FIачальник

Лев.lенксl В.о._5- l2- l7

В.о. ТетяFIччк
J

