
Додаток 5 
до Порядку

ДОВІДКА
Оз го?5 02-20 про результати перевірки, передбаченої

Законом України “Про очищення влади”

Вінниченко Юрій Миколайович який (яка) працює (претендує на зайняття)
(прізвище, ім ’я та по батькові особи)

головним спеціалістом організаційного відділу виконавчого апарату
(найменування посади та органу державної влади /

Великобурлуцької районної ради,
органу місцевого самоврядування)

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,

В еликобур луцькою районною радою___________
(найменування органу державної влади /  органу місцевого самоврядування)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади”, щодо Вінниченка Юрія Миколайовича, 02 березня 1981 року

(прізвище, ім’я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер

смт. Великий Бурлук Великобурлуцького району Харківської області,
М К№  466631. 2964608713

п а с п о р т а  громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

 62602, Харківська обл., Великобурлуцький район, смт. Великий Бурлук
місце

вул. Гірна, буд.31
проживання,

В еликобур луцька районна рада
місце роботи,

головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату
посада на нас застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення 
перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, форми П2-ДС 
(особова картка), паспорта, ідентифікаційного номеру, документів про освіту, 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
2014 рік, копії інших документів______________________________________________

(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Вінниченка Ю.М.
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до ГУ юстиції України у Харківській обл., Прокуратури Харківської 
обл„ Вовчанської об’єднаної державної податкової інспекції. Територіального 
Управління Державної судової адміністрації в Харківській обл., ГУ МВС України в 
Харківській обл.. Управління СБУ в Харківській обл.____________________________

(найменування органів перевірки)



За результатами розгляду запитів ГУ юстиції у Харківській області_____
(найменування органів перевірки)

повідомило:
за вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо 
яких застосовано положення ЗУ «Про очищення влади» інформація відсутня.

Прокуратура Харківської області повідомила:
Вінниченко Ю.М. в органах прокуратури Харківської області на прокурорсько- 
слідчих посадах протягом 2010-2014 років не працював. Прокуратура Харківської 
області не володіє даними щодо працевлаштування вказаної особи в інших органах 
прокуратури України.

Управління СБУ в Харківській області повідомило:
запити для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування 
критеріїв, передбачених частиною четвертою статті 3 Закону до осіб, які були 
народжені після 1977 року -  не надсилаються. У зв’язку з цим, правові підстави 
для проведення відповідної перевірки відсутні.

МВС України в Харківській області повідомило:
Вінниченко Ю.М., у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, 
службу в органах та підрозділах ГУ МВС України в Харківській області не 
проходив.

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в 
Харківській області повідомило:
Станом на 30 січня 2015 року за інформаційно-пошуковими реквізитами судові 
рішення за критеріями, встановленими частинами третьою, п’ятою -  сьомою 
статті 3 Закону України «Про очищення влади» стосовно Вінниченка Ю.М. в 
Єдиному державному реєстрі судових рішень -  відсутні.

Вовчанська об’єднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у 
Харківській області повідомила:
за результатами відповідей з Реєстраційної служби Великобурлуцького управління 
юстиції повідомили про наявність об’єктів нерухомого майна, Відділення ДАЇ 
Великобурлуцького району ГУ МВС України в Харківській області повідомили 
про відсутність майна (майнових прав) у Вінниченка Ю.М. За результатами 
проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень Вінниченка Ю.М. та 
підтвердних документів встановлено, що Вінниченко Ю.М. у декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий 2014 рік вказано 
достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) 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) Вінниченка Ю.М.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень 
Вінниченка Ю.М. та підтвердних документів також встановлено, що вартість майна 
(майнових прав), вказаного (вказаних) Вінниченком Ю.М. у декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий 2014 рік, 
набутого (набутих) Вінниченком Ю.М. 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 Вінниченком Ю.М. 
із законних джерел.

Станом на 11.03.2015 року не отримано інформацію від Державної інспекції 
України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державної авіаційної 
служби України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Не 
повністю отримано відповіді з обласних головних управлінь Держземагентства.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до
Вінниченка Юрія Миколайовича не застосовуються____________ заборони,

(прізвище, ім ’я та по батькові особи) ( не застосовуються /застосовуються)

визначені частиною третьою або четвертою ст. 1 Закону України “Про очищення
(третьою / четвертою) '

влади” _______________ ________________________________________________________.
(у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

О.В .ТЕРЕЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

Керуюча справами виконавчого апарату
органу держаівної влади/

Великобурлуцької районної ради
органу місцевого самоврядування)


