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ДЦОВИIIЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
новогрАд-волинсъкого рдйону

ЖИТОМИРСЬКОi ОБJIАСТI

|17З6, с. Дiдовичi, вул.Гагарiна,7 , тел.: 6-01-42, 6-07-10

розпоряджЕнI-{rI

,Щiдовицького сiлъського голови

Вiд 29 листопада 201-6 року

IIро початок проведення в
Дiдовицькiй сiльськiй радi
перевiрки, передбаченоi Законом
Украihи ,<flpo очип!ецня влади>

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <<ГIро очищеннrI влади)), Порялку rrроu.о"пrrr"

перевiрки доотовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,передбачених

частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи <Про очищення влади),

затверд}кеного постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 16 жовтня 2014 року

J\b 563 та абзацу шостого Плану проведеншI перевiрок вiдповiдно до Закоrгу

УкраiЪи <Про очищеншI влади), затвердженого розпорядженням Кабiнеry

MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтшI 2014 року JФ 1025-р, керуючись статтею 40

Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядуваншI в УкраiнЬ>

1.Провести в ,Щiдовlдtькiй сiльськiй радi перевiрщу, передбачену Законом
Украiни кГIро очищення влади>) (далi - перевiрка) для головного бу<галтера
Н.С.Заikи, сuецiаlriста-землевпорядника Н.М.Музики визначивши днем iT

початку 29 листопада 20Iб року.

2.У зв'язку iз вiдсугнiстю технiчноi мо)ItJIивостi для оприJIюдненшI

розпорядження про початок проведеншI перевiрки секретарю сiльськоi ради
А.П.Храбан надiслати зазначене ь його прийняття у
паперовiй та електроннiй формi на

районноТ ради.
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3.Секретарю сiлъськоi ради А.П.Храбан ознайомити з цим
особцстий пiдгrис посадових осiб апараry сiльськоi ради -
Н.М.Музиtсу.

4.ГIосадовим особам сiлъсъкоi ради, зазначеним у гryнктi 1 цъiiго
розпорядх{еншI, не пiзнiше нiж на десятий день з дня початку проведення
перевiрки подати до секретаря сiльсъкоi ради:

- власноруIно написаЕу з€uIву про те, що до них застосовуються або

не застосовуютъся заборони, визначенi частиною ц)етъOю або четвертою cTaTTi

1 ЗаконУ Украiни <Про очищеннrI влади>, та про згоду на проходження

перевiрки i оприлюднення вiдомостей щодо них;

- когlii cTopiHoK паспорта громадянина УкраТни з даними про

прiзвище, iм'я, 11о батъковi, видачу паспорта та мiсце реестрацii;

- Коrriю докумеЕт&, Що пiдтверлжуе реестрацiю у Щержавному peccTpi
.,: .р

фiзичних осt0-платникlв IIодаткlв;

- копiю декларацii про майно, доходи, витрати i зобов'язання

фiнансового характеру за минулий piK;

5 . Секретарю сiльсъкоi ради Д.П.ХрабаIr забезIIечити проведеннlI пере9iрки

вiдповiдно до Закону Украiни кПро очищеннrI влади) у визначенi чинним

законодавством строки.

6.Контроль за виконанIUIм цього розпоряд}кення заJIишЕtю за собою

Фй Т.В.Мосiйч,к

З розпорялженням ознайомленi:

/
Н.С.Заiка //:'),l-t,эrЬ

-/Н.М.Музика 4tбi7

lдно 3
!i{Atr"lOil]

Н.С.Заiку та

]i.:з""ý

бЁц;}
(о/'' -jЁ

r/,йlý,ffuMor



O*U.rrroou zё.z4
Pl2eЙa,5"o, rkft
Йрйyо Vaaa7i

*rg, &rzs-l.q llaoпa*orLz G7=;r{rоо, бf/"aaF*-
f: e7cz-|zi 4 fuzr--arcpl ?у@;w_z.( ц ЦЬ P2z,zc4rpl-trz"p

ё,Сryru ' Zn{rrn- lo/ €4rа 5ай7{аrtез:, С*5Дqt€-Ёir
YQёZекаю /evza"a сzvсэ *r&F>Zl"а i7Ф;>>,/ 3.еr*g,zу:;

/re ýq-оwаrсrd7-а*6<зх nnb/" _еёе./е€.

,Щ4Х',-р.Ьае ,, 2рл?/*Ц /е#.{а7эdqi* ?!/Lp ,zс*е)r*, f{,zc,l l,,V; ёесаlзРаФr-с.r r /' 4с>-7о-6 Lc < а FlFtL,e i
r2rrhrrfp;lfu22a, .igо аt й7g, эа .2Д/l 7dll. ,.

/r-,e,urT C}>firrob s7с:t-d е7 r* ,-l/€-р3с{" 
i2r'/{zr,tИ5,Оtz)Оач )

-tG

Р5Р Z/ea|

ýO.rrlarФ*ýq #/УФт /{3"",,4

*ей}, n,tailae*,

03

"{,#f Иrфп4



З*Е.flsс:* {cz r,z_q*l,-e {ИЕ?lёк!i _

ооо.поКФtrтiя
до Закону Украrни

"Про засади запобj-гання
i протидir корупцir"

вiд'7 квiтня 2OL1, року
N9 з2 0 6_vT

ДЕКЛАРАЦIЯ
про майно, доходи,.витрати i зобов9зання фiнансового характеру

за 2О ,({,,piK

Роздiл l. 3агальнi вiдомостi

tпрi.йй", ыrБ6;;;Б;;;;;Фй;й;;;ы;й-"*.й;Ё;;;ййдJiкiысерiя та номер паспорта громаАянина УкраТни - декпараНТа)

V,рzzооа-dуrr,,,fr,Ме"д€f__:_ё*9=tЁ9к!еЁкi_дезr_(!_с.,){{:*ё*€:йр*l

i,iБiii""йй"йдёii", ;й;;ЙЙd,-ijЪсББiЙЙ пункг, вулиф, номер: будинку, корпусу, квартиРи ДеКЛаРаНТа)

4. Члени ciM'T декларанта:

дно 3

i r). l ;> ,z r7 l л /, i

i И?"lа€,-./д i _3z"!€g _*_у-S!-,,"",Ц:._- i*
iiiiii
i,..,.-,_-_-*"-_*-_-- -,i i ,h ,,? -*, ,л ii Ч't;?(rr l /о zrlzо-ба: (///. *(l'. 

:

i!i
i-*-"-*-------1 i /.1 /' ал /л ii з"r,rrlr : Крrrб Д* К_ i
i*-*.1--^,*---i t' l ;iii
i_---'"''-_-:-'"ж

,.ir

РеестрацiйниЙ номер облiкоsоТ картки

платника податкiвi серiя

та номер паспорта громадянина Укра'iни
Прiзвище, iнiцiали, дата народження

lнАлом
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

5.

6,

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

авторська винагорода, , iншi доходи вiд реалiзацiТ
майнових п рав iнтелекгуальноТ власностi

i дивiденди, проценти

э'ер

i дарунки, призи, виграшi

i допомога по безробiттю
i**_-,.....-_---_-*---.
!

i алlменти

спадщина

cTpaxoBi ви плати, cTpaxoBi вiдшкодуван ня, викуп н i

суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
забезпечення та пенсiйного вкладу

i

16. i дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерр(омого майна

17,

18,

19.

20.

,i

l9"2/ !

{а,{ Цо i

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв ciMT

3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.: -z.*!? бро 7
заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанry вhповiдно до умов трудового
або цивiльно-правового договору (KpiM вuплаm,
зазначенuх v позuцiях 7, В) 5Ьрs а ?3Zrб
дохiд вiд викладацькоТ, науковоТ i творчо1 дiяльностi, !

медичноТ практики, iнструкгорськоТ та суддiвськоТ i

практики iз спорту 
|

i

i
i

]
I

у liiй пфицiiто-iй-й..-*-_--

матерIальна допомога

дохiд вiд провадження пiдприемницькоТ та незалежноi
професiйноТ дiяльностi

дохiд вiд вiдчуження Цнних паперiв та корпоративних
прав

iншi види доходiв (не зазначенiу позчцiях 6-1

\

\



r Б, Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни демарантом

игlнАлом
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Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно

А. Майi{о, що перебуваб у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

23. : 3емельнiдiлянки aа.
,Tu."u,rrГ€с"Z ,

с. €z.-zс"zа-{rr> ;
24.

25

Садовий (дачний)
будинок

26.

27,

;

:

Гаражi

28, lнше нерухоме
майно

Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

Сумавитр ат (rрн) на

лридбання

У власнiсть

оренду чи

на iнше право

користування

но оJ
-#Ы 

Иr,Qrmrt



Б.'Майно, що перебувае у власностi, в орендiчи на iншому правl користування Iя
членiв ciM'T декларанта

Перелiк об'екгiв | Мiсцезнаходження об'епа (краТна, адреса) l 3uгальна плоц]а (кв, м)

С, Йоurgео"..g&",Z,
о - ffi.uzacn4{-_e_eZr

30. : Житловi будинки

31, , Квартири

:

1.., --,- ,: -

;

a

32. i Садовий (дачний)
:будинок

33. l Гаражi
!

]

i lнше нерухоме
, маЙно

е. ffiа.аее,zа-{,саLi

згlдно з '
ригlнАлом
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби
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ýяБ. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому
користування членiв ciM'T декларанта

Марка/модель
Перелiк транспОртних засобiВ l tоб'см цилiндрiв двиryна, куб, см,

PiK випуску

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

: l-- 
-, 1;iТЁоi и DtrR LiИЦ0

lа

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

,:

Повiтрянiсудна

lншiзасоби

;.ер9

i.*

i

i
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]

i-

i
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роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннl папери та iнtдiактиви

ý{гmнтýж

цlннl папери та iншi активи, що перебувають у власностi
витрати декларанта на придбання таких аrгивiв (грн)

що перебувають у власностi
(грн)

у тому числl за кордоном

з гlд f"Io 3
оригii-f длоruI

45.

46.

47.

48.

49,

: органiзацil', у т. ч.:

50. внесених у звiтному pEli

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фlнансових установах, у т. ч.:

вкладених у звiтному роцi

А. Вклади у банках,
декларанта, та

:r, Б. Вклади у банках,

l НомiнальНа BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч,:

i придбаних у звiтному роцi
,

l Роз.мiр BHecKiB до статугного (складеноrо)
; капlталу товариства, пiдприомства,

цiннi папери та iншi активи,
членiв ciM'i декларанта

52,

53,

Сума коштiв на рахунках у_банках та iнших

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприомства,
органiзацiТ

/wiЫ/,/,//фfu,l

у томУ числi за кордоном
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роздiл vI. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

а

А. ФiнансоВi зобов'язаНня деклараНта та iHщi його витрати (грн)

у тому чиЬлi за кордоном

54 
. 
Добровlльне страхування

55 

' 

Нелержавlе пенсiйне забезпечення

56 
; 
У_тRlмаIня за:нl:еного у роздlлах 

|||-]/* 
майна

57, , Погашення основноl'суми пФзики (кредиту)

58. , Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

59. j lншiне зазначенi у роздrлах lll-V витрати

эsо

Ё. Фiп"п.о.i зобов'язання членiв ciM'l декларанта (грн)

Перелiк фiнансових зобов'язань

!обровiльне страхування

Недержавне пенсiйне забезпечення

УтRиlиlнltя зазн9ченого у роздпах |l|-]/ 
майна

Погашення ooнoBHol' суми позики (кредиту)

у тому числi за кордоном 
]

60

61.

62.

63.

"{ýо

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Засвiдчуrо llравильнiсть зазначених у цiй ffекларацiТ вiдомостейt

//lur.,r/-
- - (ЁlдлиС) r

jо 20 ./6 
р

гlfiно 3
гIнАIlом

Перелiк фiнансових зобов'язань
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