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Управління Держпраці у  Закарпатськійобласті

ВИСНОВОК
про результати перевірки достовірності відомостей, 

передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 
Закону України «Про очищення влади»

Юртин Віталій Федорович працює головним державним інспектором 
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 
року № 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 
2014 року за № 1385/26162, Державною податковою інспекцією у
Тячівському районі Головного Управління Державної фіскальної служби у 
Закарпатській області, проведено перевірку відомостей, визначених пунктом
2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» щодо 
Юртина В.Ф., РНОЮІГ1:; .. - , « року народження, місце
народження: , місце проживання:

Для проведення перевірки отримано запит на проведення перевірки, 
копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2014 рік, копію паспорта, копію картки фізичної особи-платннка 
податків, довідку про трудову діяльність декларанта.

Запи ти про надання відомостей про Юртина В.Ф.надсилалися до: 
-Реєстраційної служби Тячівського районного управління юстиції 
Закарпатської області;
-1 Центру надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних 
засобів, з обслуговування Тячівського району УДАІ УМВС України в 
Закарпатській області; 0 0 4 4 1 ^
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-Державного агентства земельних ресурсів України;
-Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому 
транспорті;
-Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
-ДНІ у Тячівському районі ГУ ДФС у Закарпатській області.
- громадянину Юртину В.Ф.;

Центр надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних 
засобів, з обслуговування Тячівського району УДА1 УМВС Юртин В.Ф. 
повідомив, що громадянином зареєстровано транспортний засіб.

Реєстраційна служба Тячівського районного управління юстиції 
Закарпатської області повідомила, що за громадянином Юртин В.Ф.. 
нерухоме майно зареєстровано.

З Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповіді 
не надходило;

З Державного агентства земельних ресурсів України відповіді не 
надходило .

З державної інспекції України з безпеки на морському та річковому 
транспорті, -  відповіді не надходили.

Громадянином Юртин В.Ф., у декларації про майно, доходи, витрати ї 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік відображено:

- у Розділі II «Відомості про доходи» - загальна сума сукупного доходу 
-  23073,46 грн, утом у числі:

- заробітна плата, інші винагороди, нараховані (виплачені) декларанту 
відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору -  
23073,46 грн.;

Згідно отриманих відомостей із центральної бази ДРФО ДФС України 
громадянкою Юртин В.Ф. у 2014р. отримано дохід у сумі - 23073,46 грн., в 
тому числі -  23073,46 грн. доходи у вигляді заробітної плати, нараховані 
(виплачені) (ознака доходу 101), розбіжностей не встановлено.

Громадянином Юртин В.Ф. у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік відображено:

у Розділі III «Відомості про нерухоме майно» - задекларовано 
житловоий будинок, який знаходиться за адресою ’ ,

. , площею -196 м.кв . З приводу
житлового будинку відображеного в графі 24 декларації громадянин Юртин 
В.Ф. зазначив, що вказаний будинок знаходиться в стадії незавершеного 
будівництва ( 60% готовності ), його будівництво розпочато в 2000 році коли 
декларант не перебував на державній службі. Також декларант зазначив, що 
задекларований будинок за адресою ,

, площею -196 м.кв. являється перебудовою будинку, 
подарованого йому та його дружині згідно договору дарування від 09 вересня 
2004 року;

у цьому розділі задекларовано земельну ділянку загальною площею 0,17 
га. за адресою ,

яка виділена громадянину Юртин В.Ф. згідно рішень Тячівської міської 
Ради №1744 від 24.12.2009 року та № 4030 від 13.03.2014 року і знаходиться 
в його користуванні.
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Також Юртин В.Ф. задекларовано земельну ділянку в загальною 
площею 0,1007 га. За адресою . . ,

ділянки знаходяться в декларанта на правах приватної власності ( Державний 
акт на право приватної власності на землю № 1094 від 28.03.2002 року).

Відповідно, до листа № 1228/9 від 14.08.2015р. ( вхідний номер) центру 
надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, з 
обслуговуванням Тячівського району УДА1 УМВС України в Закарпатській 
області, за громадянином Юртин В.Ф. зареєстровано транспортний засіб, а 
саме легковий автомобіль ВАЗ 2106 1600см. куб. 1978 року випуску.

Декларантом у розділі IV Декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік задекларовано легковий 
автомобіль ВАЗ 2106 1600см. куб. 1978 року випуску. Відповідно до 
наданого пояснення громадянином Юртин В.Ф., ним зазначено у розділі IV 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за 2014 рік «Відомості про транспортні засоби» вищевказаний легковий 
автомобіль, як такий що є його власністю та придбаний в першому півріччі 
1996 року в аварійному стані, який потім відремонтував. Суму коштів за які 
декларантом придбано легковий автомобіль у поясненні зазначити не може, 
однак стверджує що транспортний засіб був куплений за власні заощадження 
і виплачений в купоно-карбовашшх.

За результатами проведеної перевірки, з урахуванням наданих Юртин 
В.Ф. письмових пояснень та підтвердних документів встановлено, що Юртин 
В.Ф. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2014-й рік вказав достовірні відомості щодо наявності майна 
(майнових прав), набутого (набутих) Юртин В.Ф. 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 Юртин В.Ф.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням підтвердних 
документів встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного 
Юртин В.Ф. у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2014 рік, відповідає наявній податковій інформації 
про доходи, отримані Юртин ^  ’ ел.

та земельну ділянку розташовану
0,0917 га. Вказані земельні

у Закарпатській області

В.о. начальника ДПТ у Тячівс 
Головиого управління ДФС ’

1.1. Матьола
(посада кер івника кон трол ю ю ч ого  органу/ 
особи, яка викопує й ого о б о в ’язки)

(п ідпис) (ін іц іали  га прізвищ е)
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Управління Держпраці 
у Закарпатській області

вул. Минайська, 16, 
м. Ужгород,
88018

Ваш запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України 
«Про очищення влади», стосовно особи: Юртин Віталій Федорович, 
23.08.1962 р. н., місце народження: с. Линга Хустського району
Закарпатської області, у Службі безпеки України розглянутий.

Повідомляємо, що в Службі безпеки України в результаті перевірки 
наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо зазначеної особи.

Заступник Голови Служби

/

Л я.#
р/. / і



Додаток 5 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2015 р. №  167)

ДОВІДКА 
про результати перевірки, передбаченої 

Законом України “Про очищення 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 четвертого статті 1 Закону України “Про очищення влади”, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від !6 жовтня 2024 р. № 563,
___________________  Управління Держпраці у Закарпатській області ________ _ _ _ _ _

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

(претендує на зайняття посади) особа.)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо

_____  Юртина Віталія Федоровича_______ _________________ _ _ _______
(прізвище, ім’я та по батькові особи,

дата та місце народженії

серій ї й  паспорта громадинпиа у  іцішпи, ким ї коли виданий,

реєстраційний номер облікової' картки платника податків,

місце проживання.

Управління Держпраці у Закарпатській області _____________________________________
місце роботи,

головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість
та інших нормативно-правових актів _________ __________________________ ___ _________ ____

посада на час застосування положень Закону України “ Про очищення влади7')

Для проведення перевірки подавалася копія заяви особи про проведення перевірки, 
передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларація про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, а також інші документи

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

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному ресстрі фізичних осіб -  платників податків;

копія трудової книжки _______________________________ ____________________________________ _
(зазначшоться за наявності)

Запити про надання відомостей щодо Ю ртина Віталія Федоровича______________________
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до: Служби Безпеки України. Державної податкової інспекції  у Тячівському районі

(найменування органів перевірки)

Головного управління ДФС у  Закарпатській області____________________________ ____________ ____

За результатами розгляду запитів: 1 ) Служба Безпеки України
(найменування органів перевірки)



«І
повідомила: шо. в Службі Безпеки України в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні 
будь-які відомості щодо зазначеної особи.______ _______________ __________________ _____________ _

2) Державна податкова інспекція в Тячівському районі Головного управління ДФС у
Закарпатській області_______ __ _______ _________________ _______________________ ___________

(найменування органів перевірки)

повідомила: що, за результатами проведеної перевірки, з урахуванням наданих Юргин В.Ф. 
письмових пояснень та підтвердних документів встановлено, що Юртин В.Ф. у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов'язання Фінансового характеру за 2014-й рік вказав достовірні 
відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих-) Юртин В.Ф. 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 манно Ю р т и н  В.Ф.

За результатами проведеної перевірки з урахуванням підтвердних документів встановлено. 
що вартість майна (майнових прав), вказаного Юртин В.Ф. у декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, відповідає наявній податковій 
інформації про доходи, отримані Юргин В.Ф. із законних джерел.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Юртин Віталія Федоровича
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

_____ не застосовуються______  заборони, передбачені частиною третьою і четвертою __
(не застосо ну ються/застосо ву ються) (третьою/четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

В.о. завідувача сектору персоналу

Управління Держпраці у  Закарпатській області 
(найменування посади керівника відповідального 

структурного підрозділу органу державної 
влади/органу місцевого самоврядування)

10.09.2015 року

/ /
Г '- $ ' '■ О.і. Струк
(підпис) (ініціали та прізвище)


