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Додаток l
ло ГIорядку

(в редакшiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд j лl.tстопп,ца 2019 р. JФ 903)

,rQ,
ня органу або сулу, посади, прiзвище, iм'я та

по батьковi керiвника органу або KepiBHlrKa державttоТ слуrкби, або голови суду
вiдповiдно до частини четвертоТ cTaTTi 5 Закону УкраТни

"Про очищення влади"/Вища квалiфiкацiйна комiсiя су,rrлiв УкраТни -

для особи, яка виявила баrкання стати суддею

,й// Й,
(прiзвиruе, iм'я та по батьковi особи)

злявА
про проведення перевiрки, передбачепоТ Закоrlом Украitlи "Про очиlllсllIIя ВЛаДИ"

яо 3acarurZn+
(прiзвиrле, iм'я r,a llo батьковi)

вiдповiдно до статей 4 \ б Закону УкраТни "Про о.IиIценIJя I],цади" повiломляIо, lцо заборони,

tlсредбачеtli .tастиttоrо третьоIо або чствср,гоIо cтaTri 1 ЗаtiоlIу, не зilсl,осоt}}IО'l'l,С}I I_Il().:(O ]\ICI{е.

Щеклараuiю особи, уповноваженоi на виконання фугlкцiЙ держави або мiсцевого
самоврядування, ,а JlJО piK пЬдано вiдповiдно до вимог розлiлу VIi Закону УкраТни "Про
запобiгання корупцiТ".

Надаю згоду на:

l Iроход)кення перевiрки;

оприrподнсtlня вiдопtостей щодо себе вiдповiдно до вимог Заrtону Украiни "Про о,tищеrtttя

влади"*.

.щодаток: копii, засвiдченi пiдписом керiвника служби управлiння персоналом i скрiпленi
печаткою:

cTopiHoK паспорта громадянина УкраТни 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
пiдтверджуе мiсче проживання* * 

;

документа, що пiдтверджуе ре€страцiю у Щержавrrому peccTpi фiзичних осiб -

платниtсiв податкiв (паспорта громадянина Украiни у формi кни)кечки - для особи,
яка через своi релiгiйнi переконання вiдмовляеться вiд прийняття ресстратtiйного
Horepi облiковоi картки платника.податкiв та повiдомила про це вiдповiдному
контролюIочому органу i мае вiдповiлну вiдмiтку у паспортi громадянина
Украiни)**

Jб цешцЦ 2оЦр.
iлrlис)

* Не надасться згода на оприлtодIlення вiдош,tостеii щодо осiб, якi займають посади, rlсребуваннll на яких становt,l,гь

державну та€мницю.

** 11ерсоtlальнi ланi обробrrяrо,гься. зберiгаtоться та пошl]рюlоться з урахуваI"lням вимоl, Закоrrу УкраТни "Про
захист персонал ьних дан их".
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