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про результати перевірки, передоаченої 
Законом України ''Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої стаггі 5 Закоііу України “Про очищення влади" та 
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосуваїнія заборон, 
передбачених частинами -гретьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення впади'\ 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. 563,
_____________________ Управління Лержпраці у Закарпатській області__________________________

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

переможець конкл'рсу на зайняття посади головного державного інспектора в і д д і л у  з  питань 
додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів__________

(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Заішну України '‘Про очищення влади”, щодо 
_____________________ Джумелі Михайла Івановича___________________________________________

(прізнище, ім'я та по батькові особи, 

дата та .чіісце народження.

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

Mjcue роооти.

посада на час засгоеу'вання положень Закону України “Про очншення влади”)

Дпя проведення перевірки подавалася копія заяви особи про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України “Про очищення влади”, а також:

копія СТОРІНОК паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, копія

документа, що підтверджує ресстрадію у Державному песстрі фізичних осіб -  платників податків.
копія трудової книжки_________ ______________________________________________________________

(зазначаються за наявності)

Запити П р о  надання відомостей щодо Джумелі Михайла Івановича ______________
(прізБіше та ініціали особи)

надсилалися до: Головного управління ДФС у Заісарпатській області _______________ _________
(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів; Головне управління ДФС у Закарпатській області
(найменування органів перевірки)

повідомило: перевіркою встановлено, що Джумеля Михайло Іванович у декларації про майно, 
доходи, ві-гграти і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік вказано достовірні відомості 
щодо наявності майна {майнових праві наблтого ним за час перебування на посадах, визначених у



пунктах і -  10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають 
наявній податковій інформації про майно ( майнові права) Джл мелі Михайла Івановича.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна, вказаного ІЬкумеля Михайлом Івановичем у 
Декларації, набутого за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  частини першої 
статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про 
доходи, отримані Джумеля Михайлом Івановичем із законішх джерел.

Результат перевірки______________________________________________

З урах\'ванням наявних відомостей, письмових пояснень та підтвердних докмлентів наданих 
І^т^епя Михайлом Івановичем, встановлено достовірність відомостей, визначених т^нктом 2 
частини п'ятої статті 5 Закон\'. вказаних Джл'меля Михайлом Івановичем у Декларації.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Дж\-мелі Михайла Івановича
(прізвище, ім'я та по баїькові особи)

______не застосовуються_____  заборони, передбачені частиною третьою і четвертого__________
(не застосовують ся/з а ст: ос о в>^oтьcя) (третьою/четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Завіл\тіач сектор персоналу

Управління Держпраиі у Закарпатській області Ю.В. Дрогальчук
(найменування посади керівника відповіла,!ьного ■̂ ) (ініціали та прізвище)

структурного підрозділі' орган}' державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

03.06.2019 року
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ИСИОВОК
про резу і|^ат і^ерев ірки  ЛОСТ’ОВІрИОСТІ відомостей, 

ітсредбачених ]]унктом 2 частини п’ятої етап і 5 
Закону України «Про очиндеяня BJJaди»

Джл'мелі Михайла Івановича, який є кандидатолі на посаду головноі'о 
державіїоіо інслектора відділу з питань додержашія законодавства про 
працю, зайнятість га інших нормативно-правових актів Управління 
Держпраці у Закарпатській обішсті.

Відновідпо до пункту 2 частини п ’я'іої етап і 5 Закону України «Про 
0ЧИВІ.ЄННЯ влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей 
щодо ' а̂с госування заборон, передбачених час'і’иналпі третьою і четвер'їою 
с'іаі іі 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою 
Кабііі'сгу Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, та Порядку 
проведення перевірки достовірності відомосгей, передбачених пунк'юм 2 
чаеіини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», 
заївердженого »аказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 
рок\ ХуііОО, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 
20]4 року за Л1>1385/26]62, Головним управлінням ДФС у Закарпатській 
області проведено перевірку відомостей, визначених пунктом 2 частини 
п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» щодо Джумелі 
Мнхайла їваїювнча, рнокнп- _ рлг, місце народження
І '

■ /(ля проведення перевірки отридіано: заниі про проведення перевірки, 
передбаченої Зaкo^roм України <Лро очищення влади», копія декларапії пі:>о 
маїіно, доходи, ви'іраіи і зобовЧізаінія фінансового характеру за 2018 рік.



копія гшсііоріа. копія картки фізичної особи - ллагника податків, а також 
icon і я чаявп про про веде пня перевірки, передбаченої Законом України «Про 
очищення та колія трудової книжки.

Запити про надання відомостей про Джумелю Михайла Івановича, 
надсилалися до Державної с.ііужби України з питань геодезії, картографії і'а 
кадастру. Управління Держгеокадастру у Закарпатської області та 
територіального сервісного центру 2141 регіонального сервісного центру 
МВС У країни в Закарпатській oojracri.

Станом на дату ианисання висновку не отримано відновідь на занит від 
Дерлшвиої служби України з інгіань геодезії, картографії та кадастру у 
Закарпатсіїкій області та територіального сервісного гіентру 2141 
реі’іонального сервісного цегггру МВС України в Закарпатській області.

Згідно відомостей, наданих Державною авіаційною службою України, 
Національною комісією з цінних паперііз 'га фондового ринку та Державною 
інснскцісю України з безпеки на морському та річковому транспорті 
встановлено відсутність у декларанта повітряних суден, цінних паперів, 
морських та річкових суден.

Згідно даних інформанійної довідки з Державного рєсстру речових 
прав на нерухоме майно та Рєсстру прав власності на нерухоме майно 
встановлеію, ню станом на 0 1.05.20]9 року за громадянином Джумеля 
Михайло Іванович, об'єкти нерухомого майна не зареєстровані, що 
відноБІлае відомостям їшданим у Декларації.

Перевіркою встановлено, що Джумеля Михайло Іванович у декларації 
про майно, доходи, ви їрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік 
вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), 
набутого ним за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  
частини першої ста! і і 2 Закону України «Про очищення влади», які 
відповідають наяїніій іюдатковій інформації про майно (майнові права) 
Джл мелі Михайла Івановича.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна, вказаного Джумеля 
Михаіілом Івановичем у Декларації, набутого за час неребування на посадах, 
визначених у иунк'іах 1 - 1 0  частини нершої ста'пі 2 Закону України «Про 
очищення влади», відповідає наявній податковій інформації про доходи, 
отримані Джумеля Михайлом Івановичем із законних джерел.

Результат неревірки:

З урахуванням наявних відомостей, письмових пояснеїть та 
підтвердних документів наданих Джу^іем Михайлом Івановичем, 
встановлено достовірність ІПДОМостей, ВИ?5ШЧЄН№ 
етапі 5 Закону України «Про о'^^іігійія_вл 
Михайлом Івановичем v Декларації.

■ '  /С Т У \  \\ * 'Ч  '■

^Тіутиггом 2 частини п’ятої 
‘вказаних Джумеля

Начіиьник Головного управління v—v-.-' / _ 0  ПРТРТЧРШ’П
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