Додаток 1
до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 3 листопада 2019 р. ]Ф 903)

(найменування органу або суду, посади, прiзвище, iм'я та
по батьковi керiвника орга}rу або керiвника державноТ служби, або голови сулу
вiдповiдно до частини четвертоТ статгi 5 Закону УкраТни
влади"/Вища кваlriфiкацiйна комiсiя сулпiв УкраТни очищення
"Про
яка виявила бажання стати суддею)
особи,
для
?

(прiзвище, iм'я та по батьковi

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

кZиlо

я,

Qlraa

а(прiзвище, iM

та по батьковi)

i

очищеннЯ влади" повiдомляю, що заборони,
вiдповiднО до статеЙ 4 б ЗаконУ УкраiнИ "пр9
1 Закону, не застосовуються щодо мене,
,raрaлбur.нi частиною третьою або четвертою cTaTTi
на виконання функцiй держави або мiсцевого
.Щекларачiю особи,_ уповноваженоТ
,roouro вiдповiдно до вимог роздiлу VII Закону Украiни "Про
самоврядування,
запобiгання корупцif '.

,ч"И2а_!к

Надаю згоду на:
проходження перевiрки;

вимог Закону УкраТни "Про очищення
оприлюднення вiдомостей щодо себе вiдповiдно до
влади"*.
i скрiпленi
пiдписом керiвника служби управлiння персоналом
,щодаток: копii, засвiдченi
печаткою:
з даними про прlзвище,
cTopiHoK паспорта громадянина Украiн, у_qчyi_1:,:,"*"
або лицьового i
iм'я та по батьковi, видачу паспорта та мiсце.проживання
що
та
;;;";;".; боку паспорта громадянина Украiни у формi картки документа,
пiдiверджус мiсце проживання** ;
peccTpi фiзичних осiб докуI![ента, що пiдтверджуе реестраuiю у ,ЩержавномУ
Ч*рuТrrи у формi книжечки - для особи,
платникlв податкlв (паспорта громадяни"u
вiд прийняття l,_",,з:lт_::.::
яка через свот релiiiйнi пЪрекоrru"r" вiдмовйться
про це вlдповlдному
облiковъi картки платника податкiв та повiдомила

;;;.р;

контролюючомУорганУiмаевiдповiднУвiдмiткУУпаспортiгроМаДянина
Украrни)**,
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,qzniц"( Zй_у
*
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на яких становить
щодо осiб, якi займають посади, перебування
Не надаеться згода на опрцлюдненЕя вiдомостей

державну та€мниIдо.
** Персональнi

вимог Заколту УкраТни "Про
з
данi обробляються, зберiгаються та поширюються урахуванням

захист персонzrльню( данIд(",
ноьва
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