
Додаток l
до Г[орядку

(в редакчii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

я.

( Hal:t;vl енуъаннУоргану або сулу. п ос ay'll, пlэiзвише, i1l' я
по батьковi KepiBHrrKa tlргану або KcpiBHrtKa державноi служблI. або гtlловн сl?у

вiдгlовiдtrо до чвстиitLI четвеilтсi cTalTTi 5 Закону УкраiЪlл
"Про очищепня владtl"/Вища кваътi4liкацiiiпrr комiсiя суллiв Уqrаiпи *

д.пя Qсоблl, flKil вI.1явI{ла бажанrrя статl.r.с},ддеiо)

зАявА
про проведеннfl перевiркш, передбflченоi Зпконом Украi'яи **Про очшщення владII'

вiдповiдно до cTaTeit 4 i б Закону УкраТни "Пlэо очишlення влади" шовiдомляю. rцо заборонl.t,
передбаченi частиною третьою або четвертою ctrTTi 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

.Щекларiruiю особи, уповноваженоi на вl{конання функuiii держав}I або мiсцевого
самоврядування. за ý 0 {9 piK полано вiдповiдна до вLlfuIог роздiлу VII Закону УкраТнлr "Про
запобiгання Kop1Ttuii".

Надаtо згоду на:

прохOдrкен ня перевiрки l

с)прилюДнення вiдомостеЙ шодо себе вiдповiднсl до вимOг Закону Украiни "Про очищення
владI,I"*,

.Щодаток: копii" зtlсвiдченi пiдписrrм керiвника слlтсби управлiння персоналом i скрiпленi
IIeLlaTкo}o:

eTopiHoK пiiспорта громадянина УкраIнлr у фсlрмi книжечки з даlн}fм}I про прiзвише,
iм'я та по батьковi. видачу паспорта та мiсце проживання або лицьового i
зВороТного боку паспорта гро]ч{адянина УкраТни у формi карткII та док}лv{ента, що
пiдтвердitсус пtiсше прожлtвання* * 

;

док}мента. що пiдтверджу€ реестраrriю у fiержавному peccTpi фiзrrчних осiб _

платнlлкiв податtсiв (паспорта гро}tадянItна Укрtriни у формi книжечки - для особtл.
якil через своТ релiгiЙнi переконilння вiдмовлясться вiд прилiняття реестрацiЙнсlгсl
Holt{epil облiковоi KapTKL ллатнI.1ка податкiв та повiдолrилs про це вiдповiднопrу
контролюючому орган)i i мас: вiдповiлну вiлмiтку у паспортi громадянина
Украiни)**.

(прiзвище. Lм'я та по батьковi особи)

(прiзвi-tше, iм'я та пil батьковi)

.,,l3 t-rzc,ezye.y. 20Др.

--_-гт-7-
* Не irеrдаеjться згOд8 на 0прIIлк}днення вiдопtостеii щrr,lrr осiб. якi заilллакlть тtоеад}I, гtеребраншя нil як}Iх ЁтанOвItть

державну тас&lнIlцк).

** Персональнi данi обробляються, зберiгаються та п(,}шIIрюються з урах}tsаЕням вllш{ог Закlэнlz Украши "Про
захцст персонLцьнI-Iх даних".
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