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Додаток 8

до Плану заходів щодо забезпечення 
проведення перевірки, передбаченої 
Законом України «Про. очищення 
влади», в Департаменті житлово- 
комунального господарства та .. 
будівництва Здпррізькці обласної 
державної адміністрації

ДОВІДКА 
про результати перевірки, передбаченої 

Законом України «Про очищення влади» відносно

_______________Д оленка Ю рія Віталійовича,________________
(Прізвище, ім 'я по батькові)

який працює на посаді
заступника начальника управління -  начальника відділу розвитку інженерної 

інфраструктури управління розвитку інженерної інфраструктури та  будівництва 
Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва

Запорізької обласної державної адміністрації____________
(Найменування посади та органу державної 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 «Про очищення 
влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 
№ 563 (із змінами), Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва 
Запорізької обласної державної адміністрації проведено перевірку достовірності відомостей 
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 
«Про очищення влади», щодо

Прізвище, ім’я, по батькові Доленко Юрій Віталійович

Число, місяць, рік народження 

Місце народження

Серія та номер паспорта, 
ким та коли виданий

Реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 

Місце проживання

Місце роботи, посада на час 
застосування заборони, 
передбаченої Законом України 
«Про очищення влади»

заступник начальника управління -  начальник 
відділу розвитку інженерної інфраструктури 
управління розвитку інженерної інфраструктури 
та будівництва Департаменту житлово- 
комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації

Для проведення перевірки подавалися копії, засвідчені підписом керівника кадрової 
служби і скріплені печаткою: заяви особи щодо незастосування заборон та про згоду на 
проведення перевірки, передбачених Законом України «Про очищення влади», паспорта, 
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, трудової книжки. 
Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік 
(далі -  Декларація).
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Запит про надання відомостей щодо Доленка Ю.В. надсилався до
(Прізвище та ініціали особи)

Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області.
Головне управлінням ДФС у Запорізькій області листом від 03.11.2017 № 801/9/08-01- 

13-03-07 повідомило, що за результатами перевірки Доленка Ю.В. встановлено достовірність 
відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення 
влади», вказаних Доленком Ю.В. у Декларації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, щодо 
Доленка Юрія Віталійовича

(Прізвище, ім’я, по батькові)
заборони, передбачені частинами третьою, четвертою статті 1 Закону 
«Про очищення влади» не застосовуються.

Директор Департаменту

України

О.Р. Баранова
(Ініціали та прізвище)
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