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зАявА
про проведення перевiрки, передбачеrlоТ Законом УкраТrlи "Про

tlчищеtIнfI влади"

/.*л r',ащ сл._-<€_я,
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

вiдповiдно до статей 4 i б Закону УкраТни "Про очищення влади" повiдомляIо, що заборони,
передбаченi частиною третьою або четвертоIо cTaTTi l Закону, не застосовуIоться щодо
мене.

Щекларачiю особи, уповноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядування, за ДЭ Zzэ piK подано вiдповiдно до вимог роздiлу VII Заrсону УкраТни
"Про запобiгання корупцii".

Надаю згоду на:

проход)Itення перевiрки ;

оприлюднення вiдомостей щодо себе вiдповiдно до ви]чIог Закоrrу Украiни 'ОПро

оЧищення владц"*.

Додаток: копii, засвiдченi пiдписом керiвника служби управлiння персоналом i
скрiпленi печаткою:

cTopiHott паспорта громадянина Украiни у формi книжеLIки з даними про
прiзвище, iм'я та по батьковi, видачу паспорта та мiсце про)кивання або
лицьового i зворотного боку паспорта громадянина УкраirIи у формi картки
та документа, що пiдтвердrкуе мiсuе протtивання**;

документа, що пiдтверджус ресстрачiю у Щержавному peccTpi фiзичних
осiб - платниtсiв податкiв (паспорта громадянина Уrсраiни у формi
книжечки - для особи, яка через своI релiгiйнi переконання вiдмовляеться
вiл прийняття реестрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв
та повiдомила про це вiдповiдному KoHTpoлIoIoLIoN,Iy органу i
вiдповiдну вiдмiтку у паспортi громадянина Украiни)"*.
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Щержпродспо}кивслужба

Г О JI О I}HE УIIРДВЛIННЯ ДЕРЖПР ОДСП О }КИВ СЛУ}КБ И
В КИIВСЪКIИ ОБЛАСТI

IлАклз
м. Виrшневе Ns40-It22,02.2021

I Ipo прове/(енI{я перевiрки,
гIере7,1б a.letroT З аконом Украiни
<Про очиш{енIIя Rлаl{и)

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про очищення влади)), Порялку
проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування забороtl,

передбачених частинами третъою i .rетвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни <Про

очищення Rлади), :]атверд}кеного постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

16 жов.гtrя 2OI4 року Jф 5б3 </[еякi питання реалiзацii Закону УкраТни uПро

очищення влали)

НАКАЗУЮ:

БабенкО II.м. - в.о.начальнита вiддiлу управлiння персоналом провести

перевiрку вi/домостей, передбачену Законом Укратни ппро очищення влади)),

з22,О2.2О2lроку Голубовича олега Миколайовича - завiдувача сектору з

питанъ запобiгання корупцii Головного управлiнrrя Щержпродспоживслухсби
в Киiвськiй областi.
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