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.
Пологівська міська рада Запорізької області
(найменування органу д е р ж а в н о ї влади/ органу місцевого сам овряд уванн я, в як ом у займає
п осаду)

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
(п ретенд ує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1
Закону України "Про очищення влади", щодо
БА Н Д У РК И Сергія Вікторовича
(п р ізв и щ е , ім'я та по батькові особи)"

дата та місце народження. ^

серія та номер п аспорта гром адянина У країни, ким і коли виданий,
реєстрацій ни й номер облікової картки платника податків.

місце проживання.

Пологівська міська рада Запорізької області

.

місце роботи.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
посада на час застосуван ня полож ень Закону У країни "Про оч и щ ен н я 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 2019 рік. а також :

сторінок паспорта громадянина України.
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному
фізичних осіб-платників податків, трудової книжки.

реєстрі

Запит про надання відомостей щодо Б АНДУРКИ Сергія Вікторовича
(п різвищ е та ініціали особи)

надсилався до Головного управління ДФС у Запорізькій області. До
Головного управління юстиції у Запорізькій області запит не
надсилався у зв'язку з відсутністю інформації у Єдиному державному
реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про
очищення влади". До Міністерства внутрішніх справ України,
Генеральної прокуратури
України,
Служби
безпеки
України,
Територіального управління Державної судової адміністрації України
у Запорізькій області запити не надсилалися у зв'язку з тим. що у
матеріалах особової справи та трудової книжки не вбачається, що
особа могла займати відповідні посади.
За результатами розгляду запиту Головне управління ДФС у
Запорізькій області
(найменування органів перевірки)

повідомило: вказано достовірні відомості щодо наявності майна
(майнових прав), які є в наявній податковій інформації, а також
вартість майна відповідає наявній податковій інформації про доходи,
отримані Б А Н Д У РК О Ю С ергієм Вікторовичем із законних джерел.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до
Б А Н Д У РК И Сергія Вікторовича
(прізвищ е, ім'я та по батькові особи)

не застосовуються
четвертою

заборони,

передбачені

частиною

т р е т ь о ю ..і

