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про

Е- mail : lvivrada@loda.Oov.лa

/ /_,_ 14-ДД_ *, _У r'? t 1о/2,_-J-

4.|
(дата початку перевiрки) (найменування

самоврядування)

розпочато проведення перевiрки щодо такоi особи:

Квасницi Iрини Степанiвни
(прiзвище, iм'я та по батькоВi особи, мiсце роботи,

повIдоfulJIЕнFuI
початок проходхення перевiрки вiдповiдно до

Закону Украiни "Про очищепня влади"

1

органу державноi влади/оргаrry мiсцевого

посада на час застосування положення

голова Львiвськоi

(найменування посади керiвника
державноi влади або керiвника

служби / органу мiсцевого самоврядуван

очищен}ш владrr")

Христина ЗАМУЛА
(iнiцiали та прiзвище)

mу

головного спецiалiста фiнансово-бю,,жетного вiддiлу }rправлiння фiнансово-
господарського забезпечення апаоатv Львiвськоi районн



Тсu& ЙЫ!сьtа P*ryr^ap е,оil+^фцъ't'

3rо 'Q-LL\ Й
органу або суду, посади, прiзвище, iм'я та

по батьковi керЬника органу або керiвника державноТ сlryжби, або голови суду

вiдповiднО до частини четвертоТ cTaTTi 5 Закоtry УкраТни

"Про очищення влади"/Вища квалiфiкацiйна комiсiя суллiв Украiни -

п.тlя особу,

зАявА

виявила бажання стати суллею),
'/rKrcrt Cloz' tс' ",, фtt ъ,

iм'я та по батьковi особи)

/ v/ /!
{.,l/ьtГt

,Щекларацiю ос.оýц, уповноваженоr
самоврядуванЕя, "u 

jl СА0 piK подшrо

запобiгаrrня корупцii".

Надаrо згоду на:

проходження перевiрки;

&-я,

оприлюднення вiдомостей щодо себе вiдповiдно до вимог Закону Украiни "про очищення

Ёлади"*.
It

додаток: копii, засвiдченi пiдписом керiвника служби управлiння IIерсоналом 1 скршленl

печаткою:

cTopiHok паспорта громадянина Украiни у формi книжечки з даяими про прlзвиIIlе,

iм'я та по батьковi, видачу aruarropru, "u 
,i"ц" проживання або лицьового i

.uopor"o.o боку паспорта громадянина Украiни у формi картки та док}rмента, що

пiдiверлжус мiсце проживання* * 
;

документц що пiдтверджуе реестраuiю у_flержавному peecTpi фiзичних осiб -

;н'Iш:н**ъsжl:,ц:жжъ:к"lнж:","нffi !!тт!ъЁ::Ё:"i:
"br.pi 

облiковоi картки IIJIатника податкiв та повiдомила про це вцповцному

контроJIюючомУ оргаЕу 1 ма€ вiдповiдну вiдмiтку у паспортi громадянина

УкраЪи)**

/l 20И.

* Не надаеться згода на оприJIюднення

державну тасмницо.

** ПерсонаЛьнi данi обробляютЬся, зберiгаЮться та пOширюю'Ься з ypax)i'a't'lN,l вI,мог Законv Украiни "I ipt,

захист персонrшьних даних",

про проведення перевiрки, передбаченоi Законом УкраiЪи "ПРО ОЧИЩеННЯ ВЛаДИ"

аi8 zь
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

вiдповiдно до статей 4 i б Закону Украiни о'Про очищоння влади" повiдомляЮ, Що заборони,

передбаченi частиною тротьою або четвертою cTaTTi 1 Закону, не застосовуються щодо мене,

на виконtшня функчiй держilви або мiсцевого

вiдповiдно до вимог роздiлу VII Закону Украiни "Про

(пiлпис)

i.
вiдомостей щодо осiб, якi зайшають посадй, перебування Еа яких становить

,о


