
керiвниковi апарату Голосiiвськоi районноi в MicTi

Кисвi державноi адмiнiстрачii

Дчцqевсч4iЦ Q,A.
(найменування органу або суду, посади, прlзвище,

й'",ru по батьковi керiвниlса органу або керiвника

державноi служби, або голови суду вiдповiдно до

"ubr""" 
четвертоТ статгi 5 Закону Украiни "Про

очиIцеI{ня влади" / Вища квалiфiкацiйна комiсiя
суллiв Украiъи - для особи; яка виявила бажання

стати суддею)
Дiдик А.о._
1прiзвиurе, iм'я та по батьковi особи)

про проведення перевiрки, передбаченоi Законом Украiни
"Про очищеFIняI влади'l

змI}А

Я, ДiдFк, АFаст?qЦQдg!дцa,
(прiзвиlле, iм'я та по батьковi)

вiдповiдно до cTaTetl 4 | б Закону Украiни "пр9 очищення влади" повiдомляю, щО заборонl

передбачеlri частиною третьою або четвертою статгi 1 Закону, не застосовуються щодо мене,

.щеклараuiю особи, уповноваженоi на виконання функuiй держави або мiсцевого самоврядування, :

friЫ ii*,одано вiдповiдно до вимог розлiлу VII ЗЪкону Украiни "Про запобiгання корупuii",

Надаю згоду IIа:

проходження перевiрки;

оприJIюднеttня вiдомостей щодо себе вiдповiдно до вимог Закону Украiни "Про очищення влади"*,

копii, засвiдчегti пiдписом керiвlлика служби управлiння персОНаЛОМ i СКРiПЛеНi ПеЧаТКОЮ:

cTopiHoK паспорта громадянина УкраiЪи у формi книжечки з даними про прiзвище, iм'я та t

батьковi, видачу паспорта,u мiсце прохшвання або лицьового i зворотного боку паспорта

громадянина Украiни у формi картки та докуI!{ента, що пiдтверлжуе мiсце прохсивання**;

Щодаток:оокумента, що пiдтвердх(}Iс реестрачiю у.Щержавному peecTPi фiзичних осiб 
11_лlтникiв

податкiв (паспорта .роruл"цrна Украiни у формi книжечки - для особи, яка через своi

релiгiйнi п.р.*опuпня вiдмовло.ru." :ii у_lт"ття реестрацiйного номера облiковоi картк]

платIIика податкlв та повlломила про це вцповiдному ко_нтролююtIоI\(у органу i мас

в iдп ов iллr у в i дrчr iTKy у п асп opTi гро м адяни на У кчеiiни)f/. _

ЦZ_2оцр -К
* Не надаеться згода на оприлюднення
яких становить дер)(авну таеI\{Ilи цIо.

вiдоп,tостей щодо осiб, якi займаlоть посади, перебування на

** flерсональнi данi обробляlотl,ся, зберiгаIоться та поширюються 3 урахуваFIням вlIмог Закону

Украiни "Про захlлст персоналыu{х даних".



керiвrrиковi апарату Голосiiвськоi районноi в MicTi

Киевi державноi адмiнiстрачii

Дуцасвqь#iЦ 9.Д.
(найменування органу або суду, посади, прlзвище,

й'" ru по батьковi керiвника оргаЕу або керiвника

державноi служби, або голови суду вiдповiдно до

,ubr"rr" четвертоi cTaTTi 5 Закону УкраiЪи "Про

очищення влади" / Вища квалiфiкачiйна комiсiя

суллiв Украiни - для особи; яка виявила бажання

стати суддею)
Дiлик А.о.
1.rрГзвrщ., iм'я та по батьковi особи)

про проведення перевiрItи, передбачецоi Законом Украiни
"Про очищеFIнrI владиll

змI}А

Я, Дiд!r,к Ана_ста.сiДQдglвдg,
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

вiдповiдно до статей 4 i б Закону Украiни "пр9 очищення влади" повiдомляю, що заборонl

передбачеIri частиною третьою або четвертою статгi 1 Закону, не застосовуються щодо мене,

,щеклараuiю особи, уповноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого Сzllчlоврядування, :

friЫ ii-,оданО вiдповiднО до вимоГ розлiлу VII Закону Украiни "Про запобiгання корупцii",

Надаю згоду IIа:

проходження перевiрки;

оприлюднеrtня вiдомостей цiодо себе вiдповiдно до вимог Закону Украiни "Про очищення влади"*,

копii, засвiдчеrri пiдписом керiвIrика служби управлiння персонаJIом i скрiпленi печаткою:

cTopiHoK паспорта громадянина УкраТни у формi книжечки з даними про прiзвище, iм'я та r

батьковi, видачу паспорта та мiсuе про)лсивання або лицьового i зворотного боку паспорта

громадянина Украirrи у формi картки та докрrента, Iцо пiдтверджуе мiсце прохсивання**;

долаток:оокумента, що пiдтвердж)rе ресстрачiю у,щержавному peecTpi фiзичних осiб - платникjв

податкiв (паспорта ,ро"uд"r,"на Украiни у формi книжечки - для особи, яка через сво[

релiгiйнi п.р.*опu"ня вiдмовлr.rо." вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi картк]

плат}Iика.rодаrкiв та повiломила про це вiдповiдному ко'нтролIоюLIоN(у органу i мае

* Не надаеться згода на оприлюднення
яких становить державну тасI\r}lицl(),

вiдоп,tостей щодо осiб, якi займаlоть посади, перебування на

** Персона-пьнi данi обробляlотl,ся, зберiгаIоться та поширюються з урахуваFIням вlIмог Закону

Украiни "Про захlлст персоншIыII,Iх даних".


