ДЕРЖ АВНА Ф ІСКАЛЬНА С Л >Ж БА >' КРАЇНИ

ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ДФС
У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
8.
.S»-.
—
1
- - /чг,1

СС ч а

58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А. тел. (0л7^) 54-5-t-99, фаКС (037*.
e-mail; cv.officiai@sfs.govAsa'код €ХІ,РИШ 39л925Ь __________
М;

На№;

ВІД

Вижницька районна державна
адміністрація
ВИСНОВОК
про результати перевірки лосговірносзі відомостей, передбачених пунктом
2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади"
Кермача Едуарда Івановича, який перебуває на посаді головного
спеціаліста сектору з питань молоді та спорту районної державної
адміністрації.
Відповідно до пункту 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про
очищення влади", Порядку проведення перевірки достовірності відомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою
Кабінету Мініетрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, та Порядку
проведення перевірки достовірності відомос'гей, передбачених пунктом 2
чаетини п'ятої етатті 5 Закону України "Про очищення влади", затвердженого
наказом Мініетерства фінанеів України від 03 лиетонада 2014 року № 1100,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за
№ 1385/26162 (зі змінами), ГУ ДФС у Чернівецькій облаеті проведена
перевірка відомостей, визначених пунктом 2 чаетини п'ятої етатті 5 Закону
України "Про очищення влади" щодо Кермача Е.І., РНОКПП
який народився
Вижницького району Чернівецької
області.
Для проведення перевірки отримано 13.02.2019р. запит про проведення
перевірки, копія е-декларанії особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування за 2017 рік (кандидат на посаду), а
також копія заяви на проведення перевірки, копія паспорта, копія РНОКПП,
копія трудової книжки.
Запити про надання відомостей по гр. Кермачу Е.І. надсилалися до:
Територіального сервісного пеитру-7341 регіональноі'о сервісного центру
ГУ ДФС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛ
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МВС у Чернівецькій області, реєстраційної сл\жби Чернівецького міського
управління юстиції. Національної комісії т цінних паперів іа фондового ринку,
Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека),
Державна
служба України з питань гсолетії, картографії та кадастру,
Державної авіаційної служби України, ГУ Держтеокадастру у Чернівецькій
області, ЦБД ДРФО за формою 1ДФ «Про суми виплачених доходів і
утриманих з них податків фізичних осіб».
За результатами розгляду запитів;
Територіальний сервісний центр-7341 регіонального сервісного центру
МВС у Чернівецькій області гговідомило про наявність у власності
транспортного засобу марки “ЗАЗ SHNS'■, 2013 р.в.;
Реєстраційна служба Чернівецького міського управліггня юстиції
повідомила ггро ггаявність у вігасності пеоухомого майгга за адресою
Чернівецька область, Вижницький район,
площею 0,1 га);
Державна служба України з ггитаггь геодезії, картографії та кадастру та її
територіальні органи гговідомило ггро відсутггісзь у власггостї земельних
ділянок;
ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області повідомило про відсутність у
власності земельних ділянок;
Інформація в Державній авіаційній службі України щодо наявності у
власності (оренді, іншому праві користування) гговітряних суден, які
зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України,
відсутня;
Інформація в Державній службі Україгзи з безпеки на транспорті
(Укртрансбезпека) згідгзо листа віл 02.04.2018р. за № 2799/02/15-18 щодо
наявності у власності (оренді, ігшгому гграві корисзуваггня) морських та
річкових суден, які зареєстровані в Державггому судгговому реєстрі України та
Судновій книзі України, відсутня;
Інформація в Національній комісії з гцггних паперів та фоггдового ринку
згідно листа ДФС України від 28.02.2018р. за №5972/7/99-99-13-05-01-17 “Про
організацію роботи” щодо наявності значних пакетів акцій (10 відсотків і
більще статутного капіталу) емітентів, відсутня.
Перевіркою встановлено, що Кермачем Е.І. у е-декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
за 2017 рік (кандидат на посаду) вказано достовірні відомості щодо наявності
майна (майнових прав) набутогю (набутих) Кермачем Е.І. за час перебування на
посадах, визначених у ггунктах 1 - 10 частигги ігергггої статті 2 Закону України
"Про очигцення влади", які відповідають ггаявиій ггодатковій іггформації про
майно (майнові права) Кермача І/.1.
Перевіркою також всіановлено, що вартість майна (майнових прав),
вказаного (вказаних) Кермачем Е.І. у е-декларації особи, уповноваженої на
виконання фуггкцій держави або місцевого самоврядуваггггя за 2017 рік
(кандидат на посаду), набутого (ггабутих) Кермачем Е.І. за час перебування на
посадах, визначених у ггунктах 1- 10 частини ггерпгої статті 2 Закону України

"Про очищення влади", відповідас наявній податковій інформації про доході
отримані Кермачем Е.1. із законних джерел.

Результат перевірки
З урахуванням письмового пояснення Кермача Е..1. встановлені
достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті !
Закону, вказаних Кермачем Н.1. у е-декларанії особи, уповноваженої т
виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік
(кандидат на посаду).
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