
Додаток l
до Порядку

{-в редакцii Iтостанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

(наiiменlъання Фргану або ffly,
по батькrэвi Ke1,liBпtrKa opгaнy або KelriBH1,IK;

" пlэiзвlrще, iлц'я та
KepiBпtrKa opгaнy або KelriBH1,IKa державноi служблt, або головl-r судy
вtдпсrвiдно до частин[l четвертоi стir,гтi 5 Закоrrч YKpaiHrl

"Про очлtщенн;t B.;lajirt"iBr.rщa квалiфiкацitlttа копriсй сул:riв YKprritrtt -
особlr. якз вIIял}LIла бажання cTaTr.t сулдскl)

{€;
( гtрiз 'я та по батьковi

зАявл

я,

про проведення перевiрки, передбаченоi Законом Украiни "гIро очищеннff влади"

,.\ё;.

(прiзвrtще, iлl'я по t)а,гьк()

вiдповiдно до статейt 4 i б Закону УкраТни "Про о.Iишення влади" повiдо\,{ляю. що заборонлt,
передбаrченi частиною третьою або четвертою cTrrTTi 1 Закону, не застосов}тоться щодо N,IeHe.

Декларацiю особи, _ уловновая<еноi на викOнання функшili держави або мiсцевого
самоврядування, за '{r,'/9 piK подано вiдповiдно до 

""rоrl роздiлу ViI Закону Украiни "Про
запобiгання корупцii".

Надаю згоду на:

проходження лepeBipKlt ;

оприлюднення вiдомостерi щодо себе вiдповiдно до виNIог Закону Украiни "Про сlчищення
влади"*.

fiодаток: копii, засвiдченi пiдписопt KepiBHllKa слукби улравлiння персоналоп.t i скрiпленi
печаткою:

cTopiHoK паспорта громLlдянина Украiни у формi книжечки з даними про прiзвище,
iм'я та по батьковi, видачу паспорта та мiсце проживання або лицьового i
зворотного боку паспорта громадянина Украiни у формi картки та докy]иента, що
пiлтверджуе мiсuе проживання**;

докуfuIента, що пiдтверд;ку€ ресстрачiю у f;ержавному peccTpi фiзичних сlсiб -
плаrтнl.ткiв податкiв (паспорта гроfuIадян}lна YKpaiHlr у форшri книжечки - для особtл.
яка через своТ релiгil:tнi переконання вiдмовляеться вiд шрийtняття реестрацiйного
номера облiковоТ картки платника псlдаткiв та повiдомила про це вiдповiднолrу
контролюючому органу i мас вiдповiдну вiдмiтку у паспортi
YKpaiHrl)**.

## 2фiъ.
(пiлплrс)

* Не надаеться згода на 0прIIлюдIrентrя вiдоr"tсlстей щодсl осiб, якi заliмають гIосадI1. перебlъання Еа якцх cTaHoBIlTb
державну та€в.{нI-1цю,

** Персtlнальнi данi обlrсlбляються. зберiгаються та пошIlрюються з урахуваIlня]!{ виý{ог Закону YKpaiirlr 'Про
захI.Iст персонtLцьн}Iх ланI,Iх".

{/|tldctп,ttlK l в trlet)aKtlii; Поспtсtнrлв КМ j\b l67 rзid 25.03.20]5, М 903 вid 03.11.2a]9; iз з.ttiHct_lttt,
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