Д{олаток l

ло Г[орядку

(в редакцii постаЕIовI,I Кабiтrету MiHicTpiB УкраТни
вiд 3 лис,гопада 2019 р. JФ 90З)

(й менуfбll}l я ор гаIту аб о @ r:у,
l,r, прiзвlлще. iм'я та
по батьковi керiвника оргацу або керiвниrса лерх<авrrоТ служби, або голови су.пу
вiдповiдно до tlастинl4 че,l,вертоТ с,гаттi 5 Закону Украiни
Гл

"Про очищення влади"/Вища квалiфiкацiйна

коrr,tiсiя

суллiв Украiни

-

для особи. f ка вl|явllла бажаttttя,стати суддеr<l)

(прiзвище, iм'я

,t,a

по батьковi особlr

зАяRА

Про ПроВедення перевiрки, передбачеIrоТ Закоllом YKpaTlllt "Прсl очлlцlеtlIlя влади"
я,
(прiзвище, iп,t'я

t,tt гrо

батькбвi)

вiдповiдно до статей 4 i б Закону YKpal'rTlT "Ilpo o,It.tll(ellIIrl lзJti1;114" lloBil(olt,t;tяtI(), lIlо:заборолли,
передбачсlli,lllстlлноiо Tl)eTbolo або чстtlер,гоtо сгат,гi 1 lЗitкоllу" Ilc:}ac,1,ocoBylo,1 bcrt Lцоi(о \4cIlc.
Щекларачirо особ] , уповtIова>rселlоТ на вLIкоtIilIJl{я фуrrкrtiй дсржави або плiсцевого
piK податло вiдrrовiдно /{о oronroi розлiл1, VII l]aKoHy )/Kpaiilr.r "ГIро
самоврядуванIIя, за ?2Z2
запобiгання корупцiI".
IJадаrо згоду Irа:

проходх(еlrня

гt

ереlзiрки

;

оlIр}rлIOдilеttня вiдол,{остей щодо

себс вiдttовiдtltl

.l{() l]I.{]\"lоl

Заколtу Уttрlti'trи "l Ipo очlлttlе],ltIrI

вл|IдLI"*.

Додаток: копiТ, засвiд.Iеlлi пiдписс,lпt керitзtlllка с:ty;ltбll yllpitB-,liltltяI пcpcoIIaijIoM i скрiгlлеrri
lтечаткоIо:

cTopirtoK IIаспорта громatllrl]{I{тта УкраТтtи у dlopbli ltFll{жеtlt(и з llal{иN,Il,] rtpcl ltрiзвиltlе.
iп,т'я 1,а по ба,гьttовi. t]],I,'IatIy пасllор,l,а ,I,a птiсцс l IpO}KlI}]tlIIIIrI або jlI,1 IlboBoI,o i
зворотного боку паспорта громаля}rиtlа YKpaTtttl у форшli кар1,ки 1,а ltol(yl\,{crнTa. Iцо
пiдтвердrrtус мiсче проlкиватtlтя * * ;
lIoK)/п,{eI{Ta, що пiл,t,вер.L()кус] pccc,l,paцiro i, .Щep;r<tttlTtoltу pecclpi dli,зlt.tгтих осiб
tтла,гtтикiв податкiв (пасrтtlр,га гро]\rадя}{иrта yKpailll.r 1, форптi к[lи}ке,IкI.1 - ll.1tя особl.t.
яка IIерез crroT релiгiйиi перекоIiаIIiIrt ttiлп,tсltзля(:,l,ьсяt Bij,t lt1llлйltяlтr,я pcr:c,гpaltii1llo1,o
IroN4epa облir<овоТ KapTl(}.r ]IJIатIIикд rIo.1ltl,1,ltil} т,а tTi,lBi.цor{tlJlil lIl]o rte tli,цttовij(II()\,Iv
коrlтролIоIоLlо]\Iу орга}r,ч i п,tас вiдпсlвi,,tltr, вiдллi,гк1, 1, ttaclto1l li l,ро\{аляr{1.IIlil

УкраТттlт)**.
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1lri_tllttc)

Не надаеться згода на оприллоднення вiдомостей щодо осiб, якi займаtоть посаllи, гrеребу,ванllll на яl(llх cTa}Jots}tTb
державну таемницю.
*

** Персональнi

данi обробляються, зберiгаються та поширюlоться

захист персональних даtIих".

з

урахуванням вимог Закону УкраТни "Про

{!оdап,tок 1 в реdакъlii' Посmаноtl КМ Ns ]б7 Bid 25.03.2015, Np 903 вid 03,11.2019" iз
BHece+lL|,tu зzidно з Посп,tановою КМ N9 99 Bid 24.0].2020}

з.л,tiна,уtu,

