
Додаток 5
до ГІОрЯДК} '  ^

в редакції постанови Кабінетл'' Міністрів України ’ 
БІД 25 березня 2015 р. №  167)

ДОІЗІДКА 
про резу-льт;гга перевірки, передбаченої 
Законом України "Про очшценнл влади"

Відповідно ло нункчів 1 і 2 частини п’ятої етап і 5 Закону України "Про очищення ïi.iü j.f  га 
1 Ьрялк) проведення лерсБІрки достовірності відомостей щодо зас'госуіїання 'Заборон. 
персд5їічеии\ часіинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очишення в.!ади". 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р, .У;.'
_________________________ Управління Леожпраці v Закарпатській ооласгі______________________________

І наимеіі> іі;іннй оргалу лсржатіо ї вдали сргкиу місие»»і« Сймовряауьаніія. в нкол;> займа« пос;іл>

головного д е ржа в і 10 го інспектора лідл іл\ додспжанид законодавства лпо працю, зайняі іс , га 
іиши\ нормативно-правових акзів__________ _______ ________________ __________ ____________________

(преТЕЛтус на :шйнятія посад») особа)

проведено перевірку достовірностї відомостей щодо застосування заборон. перед<5ачснііх 
частннакїи третьою і четвертою с'іатті 1 Закону України "Про очищення влади"', то ;ю  
ІСпованича Ю рія Володимировича _____ ______ _________________ ________ ___________

і lipiïfiMII.L. і VI'я іГі ІК'І бтЬКГ'КІ І.ІСОС>И, 

дата';а міі;и^‘!ароджі:-ітя.

серія ;-;і номер іійіліорічі г]ціміииіміна Уіфаїна. ким'і коли вилаї^иіі.

Р 'іс с :  р аи ін м и и  h o m ê ]! о -л л і к іПі о : к а р тк и  и л а т іїи к а  п ад :;’ іа я .

міси.і; прожинання,

ТO B '-Закаргтатськнн пемті? правової допо.моги
\ ; і ЄИС ріЧііУІ и.

J о ІОГЛІИИ ЮРИСТ
їіоі.'їіда чис larroeviiaHHs іі0Л0я;к;ііі. '.-ійкоі-іу України "[ Іро ичинкіи я̂ БЛади" і

,І.ія проведення перегіірки подава.їїася копія заяви особи про проведення переві[)і;и. 
передбаченої Законом України "Про очищення влади", а також;

копі>1 с іоріис'к ііаспо| т і  і ромадянкіта України з даннліи про нрізвггще. ім 'я та по батькові: к'опія_

ДС'К'» м є і ! І а. що мідтверджус неєсірацік- v Державному реєстрі фізичних осіб - Иліа п іи кіц И'Іі.Д^ іуД'- 
коні і̂ ір\лл'-вої ктінукки. роздруковаїїа деіслапанія з otjjnuHHüi o еайлд- Н А ЗК  особи, уповноваж^л^'і
иа ізт . онаїгг я̂ сЬ\ нкцш деря;ани або місцевого самоврядування за 20] 8 рік.____ _____________ ________ ,

{і :-..з н 11 ч UJ от ь с я Li н fi я в і і (.> l" і і )

Заннти иро надання відомосіей щодо Клованича Юрія Володимировича _________
І прі iiMii.li'- U': i;iiU-;Li>i особі! І

надсилалися до; ['ологд-іоі о упраьдии-ія ДФС у Закарпатській обласл і........ ... ............... . ______
( h<ljb|t К' -J І |Я І к'ОСІ̂ рІ'И /

За рез\ л ьі ал а.\'і и рстз і .тяд у за j щт і в: ____ Г одовне управління Д ФС  у Закарі іалеькій обдасте
(н;ігімеи>'ванп̂  органів rrepcsipicj')

гюві.л.о\:и.:іо: перевіркою встановлено, ию Клованиче.м Юрісм Володимировичем Декларапіі за 
2Гі 1 Н рік вказано достовірні в ідомості що/ю корист\ ваи!ія .майном за час персб\ ваі'Иія надлос .іж



визначених N пунктач І - 10 частини першої стати 2 Закочу У країни ':<Про очищення владіі:->. нкі 
еілпоБІдають наявній податковій інсЬормації про майно Кіаованича Ю рія ІЗолодимиропича.

Перевіркою встанойлено. шл'> вартість маіїна. вказаного К.товаиичем Юрієм Володимиропіїчем за 
20]8 ріК- наомою за час nenefn вання на посадах, визначених \ пункгах 1 - 1 0  частини пеїзиіої 
статті 2 jaKOHN України очищення влали». відповідає наявній нолатковій інформаuij про
доходи, отримані К лованичем Ю рієм Володимировичечу

_____ _______________________ Результат перевірки ______ ________ __________________

З урах^’ванням письчговнх пояснень Кдованкча Юрія Володимировича та підтверднітх докчмсктів. 
ьстанон.іенс- .лостокірність відомостсії. визначених п у н к т о м  2 частини п'ятої статгі 5 ’Закчін)-. 
mal іаних K.K’t»’i11ичсм 1 О рісм В>_;лоди\піповіічсм ч і1ек.>арації.

'із рсзчльїатами проведеної перевірки встановлено, шо до К-'іоваиича Юрія 
Володимировича _________ _______________________________________________________________ _______________

І прізпічії;̂ , іМ я т;; по ба.'ьічопі особи;

не застосовуються__________ заборони, передбачети частгтною третьою і четвертою ......... .. ..
NIC iiL'ni; К І і j'IL'U'iL-ÜiîV Ю'І IjCK .1 V І ПОТКОК V'Ч CTFK'p'I І ' ІО j

с'іатті : Закон) України "flpo очищення влали".

В  .0 -завідувач а сектор персоналх- ^  '

Управління Держпраиі у Закаппагсі.кій області ^ О.І. Струк
Іниймеї'х ван.'їя Гіосали керівника Вілгіоїїідальїк’го ( іеілплс) (ііки)алн іа ,

сір} і’і>рно]о і-ілро;їД]:ї> оргии> лсржї^іиіої 
ііл іім  пїжлму симонрядуіїания.і

03.]0.-0'і9 рокл



ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА. СЛУЖБА УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАКАРПАТСЬЇСІЙ ОБЛАСТІ

вл л, Віі.ишіяка 52. м. > жіород, ЯХООО; іел. 61-43-70, факс /.аіс.оііїсіаїй Кодї'Ді’ПОУ ^л]^1{|6л

сТУ

Н а Л'і ВІД

У правління Держпраці у 
Закарпатській області

88018, вул.Минайська,] 6, 
м. Ужгород,

ВИСНОВОК
про результати перевірки достовірності відомостей, 

передбачешіх пунктом 2 частики п’ятої статті 5 
Закону України «Про очищення влади»

Клованича Юрія Володимировича, переможець конк}фсу на посаду 
головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства 
про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління 
Держпраці у Закарпатській області.

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 Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, та Порядку 
проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 
частини п ’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 
роїс}' № 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 
2014 року за № 1385/26162, Головним управлінням ДПС у Закарпатській 
області, проведено перевірку відомостей, визначених пунктом 2 частини 
п’ятої стаїті 5 Закону України «Про очищення влади» щодо Клованича Юрія 
Володимировича, рнокпп: року народження, місце
народження: , ? - місце
реєстрації: ^



Для проведення перевірки отримано запит про перевірку, копію 
декларації за 2018 рік (далі - Декларація), заяву Кловаиича Юрія 
Володимировича про проведення пepeвipк^i передбаченої Законом України 
«Про очищення влади», копію паспорта, копію трудової книжки.

Запити про надання відомостей щодо Клованича Юрія 
Володимировича надсилалися до Державного агентства земельних ресурсів 
України, Управління Держземагенства в Закарпатській області та до ТСЦ 
2141 РСЦ МВС України в Закарпатській області.

Згідно відомостей, наданих Державною авіаційного службою України, 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною 
інспекцією України з безпеки на морському та річковотугу .транспорті 
встановлено відсутність у декларанта повітряних суден, цінних паперів, 
морських та річкових суден.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на 
нерухоме майно та Реєстру прав власності на неру^хоме майно, Державного 
реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого 
майна за суб'єктом Клованичем Юрієм Володимировичем, об’єктів 
нерухомого майна не зареєстровано.

У П .5  Розділу II «Відомості про доходи» Декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов'язання фінансового характеру» за 2018 рік зазначена загальна 
сума сукупного доходу у розмірі — 82000,00 грн. а відповідно до Відомостей з 
інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб ДФС України за 
2018 рік вона складає -  90974,04 грн. Тобто, різииця складає -  8974,04 грн. 
Згідно наданих декларантом письмових пояснень, дані про доходи 
зазначалися без врахування податків і зборів.

Перевіркою встановлено, що Клованичем Юрієм Володимировичем у 
Декларації за 2018-й рік вказано достовірні відомості щодо користування 
майном за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 1 0  частини 
першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають 
наявній податковій інформації про майно Клованича Юрія Володимировича.

Перевіркою встановлено, що вартість майна, вказаного Клованичем 
Юрієм Володимировичем за 2018-й рік, 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 Клованичем Юрієм Володимировичем Із законних джерел.

Результат перевірки

З урахуванням письмових іюяснень Клованича Юрія Володимировича 
та підтвердних документів.^і5тшовлетї©^остовірність відомостей, визначених 
пунктом 2 частини п’я^ї-'';статаі.:5^;3ак^^ вказаних Клованичем Юрієм
Володимировичем у ДеіШ^аідія: '";]

--------------лшяяВ.о. начальника Головного управлін^ня


