Додаr,ок l
ло Порялку
(в релакчiТ постаIlови Itабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 3 листопада 2019 р, Nч 903)
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(найменувайttя оllган1, абtl c),lt){ посалl,|, прlзвише, lNl я l,а
по батькt-lвi KepiBHt,tKa органу або rccpiBtrr,ll<a лержавноi'слуrкблl, або головtл сулу
вiдlrовiдно до часl-t,,lн1,1 че,гверr,оi'сr,ат,гi 5 Закону УкраТни
''Про о,Iишення владtл"/Виша квалi(lirtацiйна комiсiя суллiв УкраIни для особлt, яка виявила бажання стати суллею)
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1прiзвtлще, iм'я та по батьковi особи)

зАяI}д

про проведення перевiрки, передбачеtIоi Закоrlом Уlсраirlи 'опро очищен[Iя влади"
я,
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вiдповiднО до с1атеЙ
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(прiзвrлще, iм'я та гrо баr,ьr<овi)

ЗаконУ УrtраТгrИ "ГIро о.тиtценнrl ВJlади" повiдомlrЯIо, що заборони,

tl{одо мене.
гiередбачеt,li .тастиноtо третьоЮ або .teTBepтolo cTaTTi 1 Закону, не Зас],осову}оться

на

(lугrкuiй д,ерх(ави або мiсцевоt,о
розлiлу VII Заксlну УкраТни "I1po

виконаннrr
уповновах<егtоi'
1эiK по,шано вiдтtовiJtгtсl ло виN4ог
:запоб iгaHH я

корупцiТ".

Надаю згоду на:
проходження

перевiрки;

,ф

очищення
оприлюднення вiдомостей щодо себе вiдповiдно до вимог Закону УкраТни "ГIро
tsjlацц"х,

Додаток: копiТ, засвiд.tенi пiдписопл керiвника слуrкби управлiтrня персоналом

i

скрiпленi

пeLIaTKoIo:

с-горiнок паспорта громадянина УкраIни у (lopMi книжеаIки з даними про прiзвище,
iм,я.га по баЪ-ьковi, видачу паспорта r,a Mictle гIро)l(иванFIя абО JIИЦЬОВОГО i
звор1;I.ногО боку пасПорта гроМадянина Украi'нИ у формi карткИ'Га ДОКУТvlента, щО
*
гтiдr,вердrкус мiсце проll<иванняЕ :
(liзи,lгtиХ осiб
докуN,Iента, що пi,ч,гверлл<ус рес:с,грацitо 1, /_[ерlr<авноьlУ ресс,грi
- ДЛЯ ОСОбИ,
КНИЖеLIКИ
гlлатникiв податкiв (паЪпорта громадянина УкраТни у формi
вiд прийняr,гтяt ресстратtiйного
яка чере3 своТ релiiiйнi пЪрекопопr,u вiдмовляс,гься
,t,a повiдомиJtа llpo це ВiДГrОВillНОМУ
податкiв
nлaTn"кa
номера облiковоТ картки
кон.гроJIюlоlIоI\4у органу i мас вiдrlовiдну вiдмir,ку у паСпОРr'i ГРОI\4аД'IНИFrа
Украiтли)* *
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* Не надас.гься згода на опрI,1лlодllення вiдоплостей щодо осiб, лкi займаtо,гь посадl4, перебування на як1,Iх становить
/tep)KaBHy тасмн14цю.

** ПерсонаЛьнi данi обробляrоr,Ься, зберiгаrОться
зах ист персональl]лlх дан I,1x".

та пошl,tрlоlоться 3 урахуванням вt,tмог Закону УкраТни "Про

