
Додаток 1

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд З листопада 2019 р. Nэ 903)
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(найменуваншI оргаt{у або сул!, посади, прiзвище, iм'я та

по батьковi керiвника органу або керiвника державноi служби, або голови суду
вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 5 Закону УкраiЪи

"про очищення влади"/вища квалiфiкацiйна комiсiя суллiв Украiъи -

прlзвище, 1 'я та по батьковi особи)

зАявА
про проведення перевiрки, передбаченоi Законом УкраiЪи "Про очищення влади"

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

,Щекларацiю особи, уповноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядування, за a{2J2 piK подано вiдповiдно до вимог роздiлу VII Закону Украiни "Про
запобiгання корупцii".

Надаю згоду на:

проходження перевiрки;

оприлюднення вiдомостей щодо себе вiдповiдно до вимог Закону Украiни "про очищення
влади"*.

.Щодаток: копii, засвiдченi пiдписом керiвника служби управлiння персонЕIлом i скрiпленi
печаткою:

cTopiHoK паспорта громадянина Украiни у формi книжечки з даними про прiзвище,
iм'я та по батьковi, видачу паспорта та мiсце проживання або лицьового i
зворотного боку паспорта громадянина Украiни у формi картки та документа, що
пiдтверлжуе Micue проживання* *;

документа, що пiдтверджу€ реестрацiю у ,Щержавному peecTpi фiзичних осiб -
платникiв податкiв (паспорта громадянина Украiни у формi книжечки - для особи,
яка через своi релiгiйнi переконання вiдмовляеться вiд прийнятгя ресстрацiйного
номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдному
контролюючомУ органу i мас вiдповiдну вiдмiтку у паспортi громадянина
Украiни)**

для особи, яка виrIвила бажання стати суддею)

я,

0/ ,r'P zф/р,

* не надаеться згода на оприлюднення вiдомостей щодо осiб, якi займають посади, перебування на яких становить
державЕу таеп,IниIдо.

** Персональнi данi обробляються, зберiгаються та поширюються з урахуванняIчI вимог Закону УкраIни "Про
захист персон€tльних даних".

{!оdаmок 1 в реdакцii'Посmанов КМ Ns ]67 вid 25.03,20]5, Ns 903 Bi\ 03,]],20]9; iз змittалltu,
BHeceqluylu зzidно з Посmановою КМ J',lb 99 Bid 24,0].2020}
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(прiзвище, iм'я та по батьковi)


