
Додаток 1

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

(найменуван гану або суду, посади, прiзвище, iм'я та
по батьковi керiвника органу або керiвника державноi служби, або голови суду

вlдповlдно до ttастини четвертоi cTaTTi 5 Закону УкраТни
"про очищення влади"/вища квалiфiкацiйна комiсiя суллiв Укратни

для особи, яка виявила бажання стати супдею)

(прiзвище, iM'

зАявА
про проведення перевiрки, передбаченот Законом

я та по oaTbкoBl

УкраТlrи О'Про очишення влади"

я, )ia а ilO
(прiзвище, iм'я та батьковi)

вiдповiдно до статей 4 i б Закону Украiни "Про очищення влади" повiдомляю, що заборони,
передбачеt;i частиною третьою або четвертою cTaTTi l Закону, не застосовуються щодо мене.

!екларацiю особи, уповноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядУвання, за K2lO piK подано вiдповiдно до "имоi роздiлУ VIi Закону Украiни "Про
запобiгання корупцii".

Надаю згоду на:

прох одх<еff ня перевiрки;

оприлюднення вiдомостей щодо
влад(и"'*.

себе вiдповiдно до вимог Закону УкраТни "l1po очищення

!ОДаТОК: КОпiТ, засвiдч'енi пiдписом керiвника служби управлiння персоналом i скрiпленi
печztткою:

cTopiHoK паспорта громадянина Украiни у формi книжечки з даними про прiзвище,
iм'я та по батьковi, видачу паспорта та мiсце проживання або лrцiоuо.о i
зворотного боку паспорта громадянина Украiни у формi картки та документа, що
пiдтверджуе мiсце проживання* * 

;

документа, що пiдтверджус ресстрацiю у Щержавному peccTpi фiзичних осiб -
платникiВ податкiВ (паспорта громадянИна Украiни у форЙi книжечки - для особи,
яка через своi релiгiйнi переконання вiдмовляеться вiд прийняття реестраuiйного
номера облiковот картки платника податкiв та повiдомила про цJ вiдповiдному
коFIтролююLIому органу i мас вiдповiдну вiдмiтку у паспортi громадянина
УкраТгIи)* *.

6;.fu_дtQ* ов ъod/p.

* Не надасться згода на оприлюднення вiдомостей цодо осiб, якi займають посади, перебування на яких cTaHoBI,tTb
державну тасмницю.

** ПерсонаЛьнi данi обробляютЬся, зберiгаЮться та поширюються з урахуванням вимог Закону Украiни'.Про
захист персональних даних".

{!ОС)ап,tсlк l в рес)акцil'Посmанов I{fuI Ns ]б7 BiO 25,03.20]5, Ng 90з BiO 0з.]1.20]g; iз зл,tiltал,tu,
BllecettLl,цlLl зzidю з Посmановою КМ Ns 99 Bid 24.0t,2020}
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