
ф*

d,ttй
ч.

Додаток 1

до Порядку
(в релакчii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд З

$ч

я,

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

вiдповiдно до частини четвертоТ cTaTTi 5 Закону УкраТни
"про очищення влади"/вища квалiфiкацiйна комiсiя суллiв Украiни -

листопада 2019 р. Nч 903) l

Рьfi:*л чtлy е^ryОЧ a,t Щ^С{Ф

йа.*rп
для особи, яка виrIвила бажання статилсудлею)

O"ra*cцR{po. Да рi,Мiча
(прiзв 'я та по i особи)

зАявА
про проведення перевiрки, передбаченоi Законом Украiни "Про очищення влади''

алJ.ло Or.сuи*
iм'я та по батьковi)

вiдповiдно до статей 4 i б Закону У "Про очищення влади" повiдомляю, що заборони,
передбаченi частиною третьою або четвертою cTaTTi 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

.Щекларацiю ослоf;ип 
/-1 уповноваженоi

самоврядування, за /Ц AAJ piK подано
на виконання функцiй держави або мiсцевого

вiдповiдно до вимог роздiлу VII Закону УкраТни О'Про

запобiгання корупцii".

Надаю згоду на:

проходження перевiрки;

оприлюднення вiдомостей
влади"*.

щодо себе вiдповiдно до вимог Закону УкраТни "Про очищення

,щодаток: копiI, засвiдченi пiдписом керiвника служби управлiння персоналом i скрiпленi
печаткою:

cTopiHoK паспорта громадянина Украihи у формi книжечки з даними про прiзвище,
iм'я та по батьковi, видачу паспорта та мiсце проживання або Ъицiового i
ЗВОРОТНОГО бОКУ паСпорТа громадянина Украiни у формi картки та докуl!{ента, що
пiдтверджуе мiсце проживання* * 

;

документа, що пiдтверджуе реестрацiю у ,щержавному peecTpi фiзичних осiб -
платникiВ податкiв (паспорта громадянина Украiни у формi *нйже"к" - для особи,
яка через своТ релiгiйнi переконання вiдмовляеться вiд прийняття ресстрацiйного
номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомила прч це вiдповiдному
контролюЮчомУ органУ i мае вiдповiднУ вiдмiткУ У паспрртl ЦРмадянинаУкраТни)**. 1] -l
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* Не надаеться згода на оприлюднення вiдомостей щодо осiб, якi займають посади, перебування ка яких становить
державIrу тасмнищо.

** Персональнi данi обробляються, зберiгаються та поширюються з урахуваншIм вимог Закону УкраiЪи '.Про
захист персональнID( даних",

{lоdаmок I в реdакцii Посmанов КМ Ns ]67 Bid 25,03.20t5, Nь gOз Bid 0з.]].2019; iз змiнамu,
внесенш|l1l зzidно з Посmановою КМNs 99 Bid 24,01.2020}


