Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 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.
№
563,
____________________Депратамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Полтавської облдержадміністрації____________________________________________________________
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

__начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи управління з питань внутрішньої політики _____
(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
___________________Даценка Андрія Олександровича________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи,

________________________________________23 серпня 1988 року_______________________________
дата та місце народження,

__КО 579922, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 1 жовтня 2004 року__
серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,
_____________________ 3237717294_________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків,
_______________________ м.

Полтава, вул.. Кучеренка, 6 кв. 5________________________________________________
місце проживання,

Депаратамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської
облдержадміністрації
місце роботи,

__головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної роботи управління з питань внутрішньої
політики Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської
облдержадміністрації
посада на час застосування положень 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
____________________________________копія паспорта, копія реєстраційного номеру облікової картки
платника податків
(зазначаються за наявності)

_____________________________________________________________________________________
Запити про надання відомостей щодо Даценка Андрія Олександровича
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Державної служби України з безпеки на річковому та морському транспорті «
Укрморрічінспекція», до Державної авіаційної служби України, до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, до Державного агентства земельних ресурсів України, до Реєстраційної
служби Полтавського міського управління юстиції, до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб- підприємців, до Управління ДАІ Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській
області, до Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС
України.
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Згідно реєстру цивільних повітряних суден України,
наданого Державною авіаційною службою України, повітряні судна за Даценком А.О. не зареєстровані;
- Згідно переліку фізичних осіб, наданого Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного
капіталу) емітентів, Даценко А.О. не значиться;
- Згідно переліку власників та судновласників суден, які зареєстровані в Державному судовому
реєстрі України та Судновій книзі України, наданого Державною інспекцією України з безпеки на
річковому та морському транспорті «Укрморрічінспекція», судна за Даценком А.О. не зареєстровані.
(найменування органів перевірки)

За результатами проведеної перевірки Даценка А.О., в межах відповідей від державних установ,
отриманих на запити, встановлено, що Даценком А.О. у декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна
(майнових прав), набутого (набутих) Даценком А.О. за час перебування на посадах, визначених у
пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній
податковій інформації про майно (майнові права) Даценка А.О.
За результатами проведеної перевірки Даценка А.О., в межах відповідей від державних установ,
отриманих на запити також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних)
Даценком А.О. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014
рік, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті
2 Закону України «Про очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про доходи,
отримані Даценком А.О. із законних джерел.
Даценко Андрій Олександрович
___________не застосовуються_____ заборони, передбачені частиною __________________________
(не застосовуються/застосовуються)

(третьою/четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади” ___________________________________________
(у разі застосування заборони

____________________________________________________________________________________.
зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

Директор Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю ОДА

В.Г.Штефан

