Голод”

Запитати/сд? длина/“

де» та [на)“ ц дні/д сип/т ції

Лет/904?!

(найменуваннях: органу або суду, посади, прізвйще, і

по батькові керівника органу або керівника державної служби, або голови суду
відповідно до частини чсгверюї сгатті 5 Закону України
“Про очишення дощ"/Вищакваліфікаційна комісія суддів України для особи, яка виявила бажання стати суддею)
[1 :: и'

згрф [види:/тій

[морали/тд '9'

(прізвище,ти в та по батьюові оообй)

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очнщеиня влади”
Я,

[(й и'ир діадема-м:

[

[плоди/ч стада !

(прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до статей 4 і 6 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони,
передбачені часгиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуиґгься щодо мене.
Декларацію особи, уповноваженої на вшюнання фушщій держави або місцевого
рік подано відповідно до вимог розділу УІІ Закону України “Про
самоврядування, за 20/5
запобііашія корушдіі”.
Надаю згоду на:
проходження перевірки;
опришоднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очшцення

влади“.

Додаток:

“

копії, засвідчені пішшсом керівника служби управління персоналом і скріплені
печаткою:
сторінок паспорта громадяншта України у формі кншкечки з даштми про прізвище,
ім,я та по батькові, видачу паспорта та місце пртшваш-ія або пишного і
зворотного боку паспорта громадянина України у формі карпси та документа, що
підтверджує місце проживали";
документ, Що підтверджує реестрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платншсів податків (паспорта громадяни-та Україн-ш у формі швкечки - для особи,
яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного
номера облікової карпси платі-пака податків та повідомила про це відповідному
контрошоючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина

України)".

/о. 04 года;].

М
(підпис)

' Нещвсгьсязюдаиаопришохшснш аідшостейщодоосіб, якізайиаіш-ьпосоди, щебуваннянвякнхспновшь
дані обробтшогься, зберігаються та поширюються : урахуванням вимог Закону України “Про
" Персональнішашок“.
захист

державну таємнишо.
'

персональнш

(Додаток ] в редакції Постанов Ш М 167 від 25 03. 2015, М 903 від 03. І]. 2019, із змінами,
внесеними згідно з ПостановоюКММ 99 від 24 01.2020)

