Начальник Голов,
ДФС у Kиi'вcькit'qowcr

ДОВIДКА
про реаулывзи перевiрки, nередбачен~
Законом Украiни "Про очищения влад "
Вщпоыдво до пунктiв l i 2 чаетнни п'ятот стагп 5 заiну Украiни "Про очищения
влади" та Порядку проведения trеревiрки достовiрностi вiZ~мостей щодо эастосування
заборов, передбачених частияамв третьею i четвертою етатт! 1 Закону Украши "Про
очищения вяади", вазвердженоге постановою Кабшету Мiнiстрiв Уярашв вiд 16 жовтня
2014 р. No 563, Головням уцравлiюrям ЛФС у Ки'iвськiй областi проведено переырку
цоетоырносв вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених частвнами третьою i
четвертою стагп 1 Закону Украiни "Про очищения влади", щодо

ГОЛОВАТЕНКА Максима Вячеславовича
(прiзnище_ iм'я '1'1\ щ, баrьковi особи,

дата та мfсцс народжс.нн11,
oopiJI та номер паспорта громавянина УЩ)аiн11, ким i коли пиданиll,

рееетрацjltний номер о&riковО\' карткн пватвика полавёв,
М

юце проживання,

старшого оперуповноваженоrо
вiддiлу органiзацi'i викритrя е:кономitf!1Их злочинiв оперативно~::о управлiння
посада на час застосуваняя положень Закону Укра.iни ~про очцщс»НI! мад.н"J

Для проведеввя перевiрки подавались копii: заяви особи про проведения перещркн,
nередбаченоi' Законом Украiн.0 "Про очищевня впади"; Декларацii за минулий рiк; паспорту
громадянанв Украiни; документа, що niдтверджуе рееетрашю у Державному ресстр]
фтзичних осiб - платникiв податюв; трудовоi' книжки; послужного списку.
Запит про надання вiдомостей щодо Головатенка Максима Вячеславовича надсилався
до Головного управшвня ДФС у Киiвськi:й обласп.
За результатами розrляду за:п.иту ГУ ДФС у Киi'вс:ькiй областi та перегляду iнформацir
на офiцiйному веб-сайп Мiнiстерства юстицй Украiни отрвмано наступну iнформацiю:
~ Головним уиравшння ДФС у Киiвськiй областi повiдомлено, переыркою
встановяево, що Головатенком М.В. у Деютарацi1 за 2018 рiк, вказано достешрв! вiдомосri
щодо наявност! майна (майнових прав), набутого (набутих) Головагенком М.В. за час
перебування на посадах, визначевих у пунктах 1-10 частиви цершш стагп 2 Закону Украгни
"Про очищения влади", якi вщповщають наявшй податкоый iнформацir про майно (майнов!
права) Гоаоватеака М.В.
Переыркою також ветановяено, що варпсть майна (майнових прав), вказаного
(вказаних) Толоватенком М.В. у Декларацii', набутого (набутих) Голоеатевком М.В. за час
перебування на посадах, ввзначеннх у пунктах 1-10 чаетинв перше! етатп 2 Закону Украiни
"Про очищения: впади", вiдповiдае наявшй податковiй iнформацiУ про доходи, отримаш
Гояоватенком М.В.. iз заковннх вжерел.

Результат перевiрки
За результатами перевiрки Головатенка Максима Вячеславовича, встановлено
достовiрнiсть вiдомостей, визначених пунктом 2 частини п'ято'i статтi 5 Закону, вказаних
Головатенком Максимом Вячеславовичем у Декларацй.
- На офiцiйному веб-сайп Мiнiстерства юстицiI Украiни за вказаними параметрами
пошуку "ГОЛОВАТЕНКО Максим Вячеславович" в €диному державному реестр! осiб, щодо
яких застосовано положения Закону Украши "Про очищения влади", iнформацiя вiдсутня.

За результатами проведено) перевiрки встановлено, що до Головатенка Максима
Вячеславовича не застосовуються заборони, передбаченi частиною третьою або четвертою
статтi 1 Закону Украши "Про очищения влади".

Начальник управлiння
по роботi з персоналом
ГУ ДФС у Киiвськiй областi

Д.ЦИМБАЛЮК

