
Додаток 1

ло Порялку
(в редпкцiТ постановI{ Кабiнету MiHicTpiB Украriни

r'4/
{нr+iiлчtснlъttння

,. шrrсддII, прiзвltще, ilr'я та
ПО бilтt кtlгli Ke;riBHltKa |}Fгsну itбo керЬнlжа дý]]iltцвнL)i с;lуэкбtt. аlбrl гttjlt]в}l c}rly

вiдпсlвiдно д0 rlilcTJlHII .teTBelэToT cTaTTi 5 Закону Укрtliнлl
"Прri tltl]!щення владlt"/fJиша квirлiс|liкапiiiна комiсiя еуллiв Укрдi1111 -

,dlz-zz

}АявА
про прOвёдення перýЕiркш, пер€дбеченOt Законом УкраIни *rПро счшщёння влflдш!?

(llpiзBlttlle, iлл'я Ttl пп бaTtKr.lBi) ,,
вiДповiдно ДФ eTaтei,i 4 i б Закону Украiнгt 'tПро о.titщення вдадrл" повiдоn,{J]яlý, щФ забФJ]OЕl{.
перелбаченi чшстl,tною тllетьФю irбо четвертою cTaTTi l Закону, не застосов}тоться шодо Me}le.

,Щекларrtuiкl п.9q1,,. pclBHcrBшTteHoi на виItон;lннr{ функuiй держflв}I лrбо мiсцевогсr
еаП.{ФВРяДУВенЕя. 

'о &.'/У цliк полпно вiдповiдно дФ Ё}l1tФг роlзлiлу \'II Здкону Украiни О'Пirч

заRоб iгаrння ltоlэlпцiТ".

Надаю згЕду на:

праходження перевiрки;

с]ПриЛюДнення вiдоrylостеii цодt} себе вiдповiдно до вLr&-tог Закону УкрпТни "Про о.тиtць.ння
вfiад}1"*.

lСlд;lток: ксlпiТ. засвiдченi пiдписоп.-r KepiBHltKa служби упрilвлiння переФнilлом i скрiпленi
печаткФк}:

cTopiHcrK пltсfiорта грФмrцянI,tна YKprliiHH у фоlrмi кннжечк}l з дtlн].Iмн про прi:звиruе,
i:lt'я Til по батьковi, вlIдflчу паспарта1 T[l мiсце прокLIв{lння або лицьовогсl i
эВорФтнOго боку паепартil грФN{;lдянинfl Украirrrt у фсэрпri кilртRи та1 дФкумент€lt шс}
пiлтверлiкуе l,ticue п;lсrжtrtЕання* * 

;

ДФкУ}tента1. шо лiдтверджуе peccTpiluiKr у fiержавному pec:cTpi фiзltчних оеiб -
платникiв податкiв (паспорта громilдянL{нп YKpaiHr.l у формi KEltжettKI.I _ для особи.
яка череЗ своi релiгiiiнi лерекýtlаннл вiдмов,сяеться вiд прийняття рес:страцiйного
номера облiковот кiч)тки плilтника пtlдttтtсiв Ttl Rовiдом}iлil пр0 це ЕiдпOвiдному
кOнтралюк)чому сргilну i мас вiдповiдну вiлпriтку у паспсlртi гр{,мilдя}Iинil
Украiни)+*, l1

/6_ // 20Ць,

* Не надас:ться :tгt]д{l на {)прплк,днсttня BiдrlllrrcTeii шодtr clci6, якi зr:iiлrакrть пФсад}l, перебрання н& якllх cTtlH{'BI.1Tb
держýЁну таt,мнllшк],

** ПерсОНrrлtнi д:tнi *6робirякr'rься, :зберiг,*кlтьея та пL}шIфк]к_tтf,ся } шдх}ъанЕяьt вIrн{lг Закону Украшlт "Прl;l
захI.1ет пеFсонilльнr{х данIIх" 

"

{loilutllt-lK l в 1лс,:dсtкtlii'Пслrпtсtнuв Кh{ NЪ l67 Bir.) 25.03,2t)]5, ]ф gil3 Bid 03,]],З0l9; iз з.уtiнсt,тtlt,
l]Hс(|eHl!.ttlt з;iiнrl з Пrlcпctrttlctrlю КМNц 99 Bii 24,0].2020|

я,

дця octl(itt. як.1 вIIявдфLбажirння ЁтЕlтII gуддед.t]

a.{,{-:l / / o/':V-.rrl.t /--(// 7zr,
{п;:iзвItще, iлt'я та пtэ (jrrTbцtlBi srcобlr} ,/


