Додаток 1
до Порялку
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 3 листопада2019 р. Nч 90З),
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(найменування
сулу, посади, прiзвище, iм'я та
по батьковi керiвника органу або керiвника державноi служби, або голови сулу
вiдповiдно до частини четвертот cTaTTi 5 Закону Украiни
"Про очцщення влади"/Вища квалiфiкачiйна комiсiя судлiq Украiни для особи, яка вияви,T а бажанrrя стати сумею)
(прiзвище, iм'я

,Zlи

я,

по батьковi особи)

саЛt{tса

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

4

i б Закону Украiъи

"про очищення влади" повiдомляю, що

заборони,
передбаченi частиною третьою або четвертою статгi 1 Закону, не застосов}'ються щодо мене.

вiдповiдно до статей
,ЩекларачiЮ
саJ\{оврядуванн

я, за

на виконання фlтrкцiй держави або мiсцевого
piK подано вiдповiдно до вимог роздiлу VII Закону Украihи "Про

особи, уповноваженоi

iчlч'

запобiгання корупчii".
Надаю згоду на:

проходження перевiрки;

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

Додаток: копii, засвiдченi пiдписом керiвника служби управлiння персоналом

i

скрiпленi

печаткою:

cTopiHoK паспорта громадянина Украiни у формi книжечки з дtшими про прiзвише.

паспорта та мiсце проживання або лицьового i
зворотного боку паспорта громадянина Украiъи у формi картки та докр{ента, що
пiдтверлжус мiсце проживання**;
док}ъ4ента, що пiдтверджуе реестрацiю у .Щержавному peccTpi фiзичних осiб платникiв податкiв (паспорта громадяЕина УкраiЪи у формi книжечки - дrя особи,
яка ч9р€З cBoi релiгiйнi переконаннЯ вiдмовляеться вiд прийнятгя реестрацiйного
HoMepi облiковоi картки платника. податкiв та. повiдомила про це вiдповiдномJ
контроJIюючому органу 1 мае вlдповlдну вlдмlтку у паспорт1 громадянина

iм'я та по батько;i, видачу

Украiни)* *.
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Не надасться згода на оприлюднення вiдомостей щодо осiб, якi зайtмають посади, перебування на яких стаковить
державну таемницю.
*

** Персональнi

данi обробrrяютьСя, зберiгаютьсЯ та поширюються з }?ахувацнrrм вимог Закону Украiни "Про

за\ист персонаJIьних данrо<".
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в реdакцii Посmанов КМ Ns 167 Bid 25.03.2015, Nр 903 Bid 03.11.2019; iз змiнацu,
зzidно з Посmановою КМ No 99 вiё 21.0l .2020}

