
,Щодаток 1

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 3 листопада20|9 р. JФ 903)

ц
Е/
/ ос<,э/Q //

органу або суду, прiзвище, iм'я та

по батьковi керЬника оргаЕу або керЬника державноi служби, або голови суду
вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 5 Закону Украiни

"Про очищення влади"/Вища квалiфiкацiйна комiсiя суллiв УкраТни -

для особи, яка виrIвила бажання су,

а2.^€-\_z,o
я та по батьковi особи)

зАявА
про проведення перевiрки, передбаченоТ Законом УкраiЪи *Про очиЩеННЯ ВЛаДИ"

я, /.Lb z
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

вiдповiдно до статей 4 i б Закону УкраiЪи "Про очищення влади" повiдомJuIю, 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 9о*о piK подапо вiдповiдно до вимог роздiлу VII Закону Украiни О'Про

запобiгання корщrцi'f '.

Надаю згоду на:

проходження перевiрки;

оприJIюднення вiдомостей щодо себе вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи О'Про очищення
впади"*.

,Щодаток: копii, засвiдченi пiдписом керiвника сlryжби управлiнЕя персоналом i скрiпленi
печаткою:

cTopiнoK паспорта громадяЕина Украiни у формi книжечки з даними про прiзвище,
iм'я та по батьковi, видачу паспорта та мiсце проживання або лицЬовоГО i
зворотного боку паспорта громадяЕина УкраiЪи у формi картки та док)мента, ЩО

пiдтверджуе мiсце проживання* * 
;

документц що пiдтверджус реестрацiю у ,Щержавному peecTpi фiзи'пrих осiб -

платникiв податкiв (паспорта громадянина УкраТни у формi книжечки - для особи,
яка через своТ релiгiйнi переконання вiдмовлясться вiд шрийняття реестрацiйного
номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдному
контролюючому органу 1 мае вiдповiдну вiдмiтку у. паспортi
УкраiЪи)**.

ц_ СИ/иL! 20Цр,

* Не надаеться згода на оприJIюднення вiдомостей щодо осiб, якi зайшuають посади, перебування на яких станоВиТЬ

державну таемниlдо.

** Персональнi данi обробллоться, зберiгаються та поширюються з ypaxyBaнIutм вимог Закону Украiни "ПрО
захист персональнI,п( данID(".

{!оdаmок 1 в реdакцii Посmанов КМ М 167 Bid 25,03.20]5, Ns 903 Bid 03.11.2019; iз злtiналtu,

внесенu"l4u зеidно з Посmановою КМ М 99 вid 24.0].2020}
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