
Начальнику Головного управлiння

,Щержпродспо)Iшвслужби в КиIвськiй областi

о.В. MaTBieHKo

зАявА
про проведення перевiрItи, передбаченоI Законом Украiни О'Про

очищення влади"

(прiзвице, iп,l'я та батьковi)

вiдповiдно до статей 4 i б Закону УrсраiниООПро о.tищення влади" повiдомляю, що заборони,
передбаченi частиною TpeTbolo або четвертою cTaTTi 1 Закону, не застосовуються щодо
мене.

на виконання функчiЙ держави або мiсцевого
вiдповiдно до вимог роздiлу VII Закону Украiни

Надаю згоду на:

проход}кення перевiрки;

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

,Щодаток: копii, засвiдченi пiдписом керiвника слухсби управлiння персона,rом i
скрiпленi печаткою:

cTopiHoK паспорта громадянина Украiни у формi кних(ечки з даними про
прiзвище, iм'я та по батьковi, видачу паспорта та мiсце проживання або
лицьового i зворотного боку паспорта громадянина Украiни у формi картки
та документа, що пiдтверджуе мiсче прохсивання**;

документа, що пiдтвердпryс ресстрацiю у .Щержавному peecTpi фiзичних
осiб - платIликiв податкiв (паспорта громадянина Украiни у формi
книжечки - для особи, яка через своТ релiгiйнi переконання вiдмовлясться
вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв
та повiдомила про це вiдповiдному контролюючому органу i мае
вiдповiдну вiдмiтку у паспортi громадянина Украiни)**.
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Щекларацiю особи, уповновахсеноi
самоврядування, .а "!,О 13 piK подано
О'Про запобiгання корупцii".

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)
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lIpo поча},гок прохо/l)(е}IнrI rrеревiрки lзiдrlовi2lrlо /dO Закогrу УiсраТrrrа <I Ipo

оLIиIIIенlIя вJIади>

З 09.|2.2020 року l] I'o"TtoBHoMy управлiннi /{ерхсrlрс)/1спо)l(иlзслужби
Кrаiвсl,кiй об;rас,гi розlIочато проведеrIнrI rIеревiрки Iцо/{о I]абеlIlсо LIaTa"ll

Il,орiвrlи * провil1ного сРахiвrця вiдltiлу caнiTapIJoT охорогtи терит,орii yIIpaI]JIiI1I{

/IcpжaBI{oI,o наIuя/ду за дотримаFIIIям сагiir,аргIого закоI{одавотв.I l'олtltзгtоl,

уцравлiнirя l(ержlIроl(сrlо)(ивслужби в КиТвсьlсiЙ област:i.
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Щержпродспоживслужба
головнЕ упрдвлIння дЕрхtпродспо)ItивслужБи

В КИiВСЬКIЙ ОБЛАСТI

09.t2.2020
нАкАз

м. Вишневе Jф 280-к

IIро проведення перевiрки,
передбаченоТ Законом Украiни
кПро очищення влади)

Вiдповiдно до Закону Украiни кПро очищення влади), Порядку

проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,

гrЬредбачених чu.r""urи третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни кПро

очищення влади)), затвердженого постановою КабiнетУ MiHicTPiB УКРаiНИ ВiЛ

1б жовтня 2О14 року J\b 5б3 кЩеякi питання реалiзачii Закону УкраТни кПро

очищення влади))

1J/l/Й олена MATBI€HKOначальник


