.Щодаток

1

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд З листопада 2019 р. Nч 903)

(найменування

| уду, посади, прiзвище, iм'я та

по батьковi керiвника органу або керiвника держ авноТ служ би, або голови суду
вiдповiдно до частини четвертоТ cTaTTi 5 Закону УкраТни
"Про очищення влади"/ Вища квалiфiкацiйна комiсiя суллiв УкраТни 
для особи, яка виявила баж ання стати суддею)

(прiзвище,'

'я та по батьковi особи)

зАявА
про проведення перевiрки, передбаченоi Законом Украiни "про очищення влади"
я,
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

вiдповiдно до статей 4 i б Закону Украiни "Про очищення влади" повiдомляю, що заборони,
передбаченi частиною третьою або четвертою cTaTTi 1 Закону, не застосовуються щодо мене.
,.Щекларацiю особи, уповноваж еноi на виконання функцiй держ ави або мiсцевого
piK подано вiдповiдно до вимог роздiлу VI I Закону УкраТни "Про
самоврядування, за
запобiгання корупцii"'.
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Надаю згоду на:
проходж ення перевiрки;

оприлюднення вiдомостей щодо себё вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи "Про очищення
влади"* .

,Щодаток: копii, засвiдченi пiдписом керiвника служ би управлiння персонiLлом

i

скрiпленi

печаткою:
cTopiHoK паспорта громадянина Украiни у формi книж ечки з дztними про прiзвище,
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iм'я та по батьковi, видачу паспорта та мiсце

прож ивання або лицьового i
Украiни
паспорта
громадянина
зворотного боку
у формi картки та документ4 що
*
пlдтвердж fе мiсце прож ивання* ;

документа, I цо пiдтвердж у€ ресстрацiю у ffерж авному peccTpi фiзичних осiб 
платникiв податкiв (паспорта громадянина Украiни у формi книж ечки  для особи,
яка через своi релiгiйнi переконання вiдмовляеться вiд прийняття реестрацiйного
номера облiковоi картки платника.податкiв та. повiдомила про це вiдповiдному
контролюючому органу i мае вiдповiдну вiдмiтку у паспортi громадянина
УкраiЪи)* *

2фр.
(пiдпис

* Не надаеться згода на оприJI юднення вiдомостей щодо осiб, якi займають посади, перебування на яких становить
мниlI ] о.
держ авну та€

* * Персональнi данi обробляються, зберiгаються та поширюються з
урахуван} шм вимог Закону Украiни "про
захист персонarльних данI .D(".

{ ,Щоdаmок

1 в реdакцii Посmанов КМ

внесенltJчtu зzidно з Посmановою

М

] б7 Bid 25.03.2015,

КМ Ns 99 Bid 24.01.2020}

М

903 Bid 03.] ] .2019; iз

зл,tiнамu,

кропи""ч# ЬТЪ* i""9ЪY"'ifЪ"# Slffit""iовлдстr
пл.Перемоги,4, с.,Щмитрiвка, Знам'янський район Кiровоградська область,27422,
тел.(0523З)70306, email: dss zn@ukT.net, код в СЩРПОУ 04З65267
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ПiвденноСхiдне мiж регiональне
управлiння MiHicTepcTBa юстицiТ
(м. Щнiпро)

ПОВI ДОМЛЕНFUI
про початок проходж ення перевiрки вiдповiдно до
Закону Украiни "Про очищення влади"
16 квiтня 202| року в ,Щмитрiвськiй сiльськiй радi Кро.r""""ч"* ого району
КiровоградськоТ областi розпочато проведення перевiрки щодо такоi особи:
Коваленко Людмили МиколаТвни, головного спецiалiста вiддiпу у справах
апарату,Щмитрiвськоi сiльськоТ ради.
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Щмитрiвський сiльський

голова

Олександра Молдованова 7 03 06
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Наталiя Стиркуль

