Долагок 1
до Порядку
(в редакцii постанови КабiIIету Мiнiсгрiв УкраТни
вiд j листollала 2019 р. Ne 903)

llача. rыtику вiлдi.rч охоDони здоirов'я Лисичанськоi
rticbkoi вiйськово-цивi.l bHoi адиiнiс l рацii
С€всDолояецького Dайопч Лчгапськоi областi

БоlцдрцццQ lrодо вадерц

(найvен),ванвя органу або с},д}, посадл. прiзвище. iм'я та
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и., ор all) dбl,ерiьнlltd легл2вноi

с l) лбll,

a,io,,,,,Bll с) l)

вi_lповiдlr. до ,]астl!н ,lelвepToi стапi 5 Заксlну Украiни
-Про .,чllщеlIля влаци"/Вища кваJIiфiкацiйна комiсiя суллiв yKpailrlr
r,lя о.обл. яка зиявила бажання стати суддеlо)
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(прi]вище, iм'я та по батьковi особи)

зАявА

лр0 jrроriе,tення пepeBipKlt, передбачеuоТ Законом УкраТни "Про очищення влади"
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(прiзпише,

та по батьковi)

вiдповiдrrо до статей 4 i б Закону Украihи "[Ipo очищеrпlя влади" повiдомляю, цо заборони,
перелбаченi чаоr,инок'l TpeTboKr або четвсртою cTaTTi 1 Закопу, яе застосовуються щодо мсне.

на викованЕя фуfiкцiй держави або мiсцевого
pi( подпно вiдхоtsill{о ло вимоi роздiл1 VIt Закону УкраiЕи "Про

Декларацiю особи, уповповахепоi

саNlоврядуваl!ня, за lЮ
запобiгавпя корупчii",

)-О

l,iалаю зголу на:
ЛРО\ОДЖСННЯ

ПеРеВlРКИ:

оприлюллlення BilюNlocтeii 1цодо себе вiдповiдно до вимоI закону Украiни "про очиценвя
влаJи"*,

Долаток: кlrlii, засвiдчеlri пi/iпиtхlм керiвника служблr управлiння персонмом i скрiпленi
печаткою:

cтopiHoK паспорта громLцянина УкраiЪи у формi квижечки з даними про прirвище.

iм'я та по батьковi. ви:ач1 паспорта та мiсце проживання або лицьового i
зворотного боку паслорта гроNIадянина УкраТни у формi картки та документа, що
пi,,tтверлlлчс Miclle проживавня* * ;
Jolt\nle]1l,a. rцо l r iл,r,вер:lаiуr: ресс,tрачiю у Державному peccTpi фiзичних осiб п,lа,гIIикiв полап{iв (tlac]lopTa громаJянипа Украiни у формi кпижечки - лля особи.
яка t]epc] своl' релiгiйн; псрсконання вi.тмовлягться вiд прийнягrя ресстраuiйного
H.,vepa 0б.l,коЕоi пэгl]и пl:rlllliка lIодаlкiв 1а повiдоvила про uе вi,lп1,6iдноv)
контро"lюlочомч оргаву i ма. вiдповiдну вiдмiтк1 у пacllopтi громадянива
У кра'iни )*
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* Не нала(]1ьсл ]года на опрллю:rненн,] вj,rомостей шодо осiб. якiзаймають посади. перебування н

лерr(авну тасмни,lю.

*'' Персоllа1ьнi цalli обробrяю-ll,ся. пlер гаklтL.я т, поширюlоться r
}раj\)ваннлм вимог Закону Украiни "Про
]ахист il.pcolla.lb,lIl1 :]аl|лr"
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