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зАявА*
про проведення перевiрltи, передбаченоТ
Законом УкраТни "Про очищення влади"

Prra-uo-- ,B"-n
(прiзвище, iм'я та по батьковi

вiДповiДно до статей 4 i б Закону Украiни "Про о.tищення влади" повiдомляю, що заборони,
передбаченi частиною TpeTbolo або четвертоIо cTaTTi 1 Закону, не застосовуIоться щодо
мене.

Щекларацiто особи, уповFIова)IсеноТ на виконання функцiй держави або мiсцевого
СаМОВРяДУВання, за ,.lc,'/(,i piK подано вiдповiдно до вимог роздiлу VII Закону Украiни
"Про запобiгання корупцii".

I-Iадато згоду на:

проходження перевiрltи;

оприлIоднення вiдомостей щодо себе вiдповiдно до вимог Закону Украiни "Про
очищення вл&дц"'|',

ffодаток: lсопii, засвiдченi пiдписом керiвника слуrкби управлiння персоналом i
скрiпленi печаткоIо:

cTopiHoK паспорта громадянина Украiни у формi книrltечки з даними про
прiзвиrце, iм'я та по батьковi, видачу паспорта та мiсце проживання або
ЛИЦЬОВоГо i зворотного боlсу паспорта громадянина Украiни у формi картки
та документа, що пiдтвердlttус мiсче проживання**;

ДОКУМе}IТа, що пiдтвердхryс реестрацiю у Щерхсавному peecTpi фiзичних
осiб - платникiв податкiв (паспорта громадянина УкраiЪи у формi
К}IИЖеЧКи - Для особи, яка LIерез cBoi релiгiЙнi переrсонання вiдмовлясться
Вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв
Та повiдопlила про це вiдповiдному контролюIоLIому органу i мае
вiдповiдrrу вiдмiтку у паспортi громадянина Украiни)**.
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Управлiння державноi ресстрацii
Itентрального мirкрегiонального
управлiння MiHicTepcTBa юстицii (м. КиiЪ)

02002, м. КиiЪ, вул. евгена Сверстюка, 15,
вiддiл звернень цромадян

ПОВЦОМЛЕННЯ
про початок проходження перевiрки вiдповiдно до Закону Украiни <про

очищення влади))

З 07.07 -2020 року в Головному управлiннi ,Щержпродспоживс.гryжби в
КИiЪСЪКiЙ ОбЛаСТi РОЗПОЧато проведення перевiрк" щЪдо-вдо"цовоi оксани
Валерi'lвни - головного спецiалiста вiддiлу *о"rролю за реryльованими цiнами.

начальник glпй Олена МАТВI€нко
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАiНИ
З IIИТАНЬ БЕЗIIЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ

IРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧВ
Щержпродспоживс"гryжба

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННrI
дЕржпр одспо}Itив служБи

В КИiВСЬКIЙ ОБЛАСТI
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Щержпродспоживслужба
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIН_IIЯ ДЕLЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В КИIВСЬКIИ ОБЛАСТI

07.07.2020 Ns /Ч Ц-К

Про проведоння перевiрки,
передбаченоi Законом Украiни
кПро очищення влади)

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про очищення влади>), Порядку
проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <Про
очищення влади)), затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
16 жовтня 20t4 року М 563 <.Щеякi питання реалiзацii Закону Украihи <Про
очищення влади)

НАКАЗУЮ:

Тiтовiй О.П. начальнику вiддiлу управлiння персон€lJIом провести
перевiркУ вiдомостей, передбачену Законом Украiни кПро очищення влади), з
07.07.2020 року Вдовцовоi Оксани Валерirвни - головного спецiа"гliста вiддiлу
контролю за реryльованими цiнами Головного управлiння
,Щержпродспоживслужби в Киiвськiй областi.

начальник йl/и"/ Олена MATBI€HKO

нАкАз
м. Вишневе


