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ПОВIДОПЛПЕННrI
про початок проходженнrI перевiрки вiдповiдно до

Закону Украiни "Про очищення влади"

21.12.2021 в Львiвськiй районнiйдержавнiй адмiнiстрацii

1дчrч початку перевiрклr) (найменування органу державноi владI4/органу мiсцевого

самоврядування)

розпочато проведення перевiрки щодо такоi особи:

Силоо Ульяни Iванiвни
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи, мiсце роботи,

апарату Львiвськоi р айон ноi дерхсавноi адмiгiiстрацii
посада на час застосування положення Закону Украiни "про очищення владлt")

Хоистина ЗАМУЛА
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

(найменування п
державноi влади або

служби / органу мiсце
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,fйбgý
..t"hrнi -9
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So,*{,' ulh6'{uKt' fu;rfu af//l"/ /1'рпфюry4,

( оргшry або сулу, посади, прiзвищЪ, iм'я та

по батьковi керiвника органу або керiвника державноi служби, або голови суду

вiдповiдно до частини четвертоТ cTaTTi 5 Закону УкраТни

"Про очищенttя влади"/Вица квалiфiкацiйна комiсiя суллiв Украiни -

для особи, яка виlIвила бажання

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

зАявА
про проВеденнЯ перевiрКи, передбаченоi ЗаконоМ УкраiЪИ "ПрО очищенНЯ Владgll

вiдповiдно до статей 4 i б Закону УкраrЪи "Про очищення влади" повiдомляю, що заборони.

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

!екларачiю особи,_ уповноваженоi на виконilння фркчiй держави або 
' 

lriсцевогL)

самоврядування, "u ЯDи.О piK полано вiдповiдно до вимог роздiлу VII Закону Украiни "Про

запобiгання корупцii"'.

Надаю згоду на]

проходження перевiрки;

оприJIюднення вiдомостей щодо себе вiдповiдно до
Блаци"*.

* Не надасться згода на оцрилюдненн,I

додаток: копii, засвiдченi пiдписом керiвника служби управлiння персонаJIом i скрiпленi

печаткою:

. cTopiHoK паспорта громадянина Украiни у формi книжечки з даними про прiзвище,

iм'я та по батьковi, видачу паспорта Ti мiсце проживЕIння або лицьового i

зворотного боку паспорта громадянина Украiъи у формi картки та документа- IlIo

пiдтверлжуе мiсце проживання* * 
;

докумеIIта, що пiдтверджус реестрацiю у ,щержавному peecTpi фiзичних осiб -

. ,rrrй"*iв податкiв (паспорта громадянина Украrни у формi книжечки - для особи,

"nu-".p.. 
своi релiгiйнi Йреко"шr"" вiдмовляеться вiд прийняття ресстраrriйного

"or"pu 
облiковоi карткИ платника.податкiв та. п9вilомила про це вiдповiдному

контроJIюючому органу i мае вiдповiдну вiдмiтку у паспортi громатнина

УкраiЪи)**.

Ц_ la- zoilp, _%_

я,

вимоГ ЗаконУ УкраТlrи "ГIро o,1t,llitei{li,l

t,
вiдомостей щодо осiб, якi заiп,Iають посади, перебування на яких становить

державну тасмниtло.

** ПерсонаЛьнi данi обробляотЬся, зберiгаrОться та поширюються з урахуван}шм вимог Закону УкраТни "Про

захист персонЕrльнlп( данID(".

(прiзвище, iм'я та по батьковi)


