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ПОВIДОМЛЕННЯ
про початок проходженпя перевiрки передбачепоi

Законом УкраiЪи (Про очищенtlя владп>

21,10.2020 в Костянтияiвськiй мiськiй радi
(дата початку перевiрки) (найменування органу державяо'i влади/органу мlсцевого

самоврядування)

розпочато проведення перевiрки щодо Полiщук lолii Вiкторiвни головного спецiалiста

вiдлiлу з юри.чичноi. кадровоi роботи. запобiI,ання та lIротидi-t корупцiL

(прiзвиtце, iм'я, по батьковi особи, мiсце роботи, посади на час застосування Закону Украiни "Про

очицення влади")

Додаток,l
до Порядку

MiHic,|,epcTBo юстпчiI Украiни

С.{..ЩавиловMicbKпr"l l o.,toBa

/



Додаток l
до Порядку

(в редмцiТ постанови Кабiнету MiEicTpiB Украiни
вiд З листопада 20l9 р, J,{! 90З)

Костянтипiвська MicbKa рада
Micbкoмv головi лавпдовч с.Д.

(найменуваняя оргаяу або суду, посади. прi]вице, iм'я та
ло батьковi керiвника оргаяу або керiвяика державноi слуrtби, або голови суду

вiдповiдяо до,lастини четвертоi статгi 5 Закону Украiни
"Про очищення влади"Вица квалiфiкацiйна комiсiя суддiв Украiни -

д1, особи. яка вияви-па бакаяя' стати суддею)

полiшчк Юлii ВiктоDiвни

(лрjзвичrе. iм'я та по батьковiособи)

зАявА
про проведеяня перевiрки, передбаченоi Заковом Украiни "Про очшщення влади"

вiдповiдво до статей 4 i б Закону Украiни "Про очищення влади" повiдомляю, що заборопи,
передбачевi частиною третьою або четвертою cTaTTi 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Декларацiю особи, уповноважевоi на виконання фуlкчiй лержави або мiсцевого
самоврrдування, за 2QЦ piK подмо вiдповiдно до вимог роздiлу VII Закону Украiiи "Про
запобiгавпя Kopyruii".

Надаю згоду на:

проходження перевiрки;

оприлюдненЕя вiдомостеЙ щодо себе вiдповiдпо до вимог Закояу УкраТни "Про
очищення влади"*,

Додаток: копii, засвiдченi пiдписом керiвника служби управлiння персонмом i
скрiпленi печаткоlо: cтopiнoK паспорта громадянина Украiни у формi книlt<ечки з ланими про
лрiзвище_ iv'я га по баlьковi. ви,]ачч пасllорlа га vicue проживання або лицьовоIо i

зворотного боку паспорта громадянина УкраIни у формi картки та док},Itента, що
пiдтверджус мiсце прожпванпя**; документа. що лiлтвер,лжус ресстрацiю у Державному
peccTpi фiзичних осiб - платникiв податкiв (паспорта громадянина УкраiЪи у формi книжечки

Ц_!,,_а_&_ц-о 2Оа_9р-

+ Не нада€ться ]года на оприлюднення вiдомостей шодо oci6. якi займають
становmь державну та€мницю,

+* Персональнi данi обробляються, зберiгаються та поlлирюються r урахуванням
"Про захист персона,lьних даних"

{Доdапок 1 в реdакцii' Посmонов КМ N9 l67 Bid 25,03.201,5, N9 9аЗ Bid 03-11-2a19, iз змiнацu,
внесенчцч з?iiно з Посmановокl KM -ttfp 99 вid 2J.01.202a}
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