ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000, тел./факс (0532) 56-40-58, тел.(0532) 52-05-65
E-mail: upravlinnya@cnap-pl.gov.ua, Код ЄДРПОУ 39779718
№
___
На № _______________ від_____________

ІНФОРМАЦІЯ
про початок проходження перевірки відповідно до
Закону України “Про очищення влади”
Згідно з пунктом 23 Порядку проведення перевірки достовірності
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 №563 «Деякі
питання реалізації Закону України «Про очищення влади» зі змінами та
відповідно до наказу по управлінню від 16.11.2021 № 46, 16 листопада 2021
року в Управлінні адміністративних послуг Полтавської міської ради
розпочато проведення перевірки щодо
Юлії
ЧУПРИНИ,
адміністратора
відділу
«Центр
надання
адміністративних послуг» управління адміністративних послуг Полтавської
міської ради.

Додатки:
1. Копія заяви Ю. Чуприни за формою згідно з додаткомі до Порядку
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України від 16
жовтня 2014 року №563 зі змінами.
2. Декларація Ю. Чуприни на офіційному веб-сайті НАЗК за формою,
що визначається Агентством за посиланням
https://public.nazk.gov.iia/documents/121f303f-657a-41a3-952d-8ad3a9eb3ae5.

Заступник начальника управління,
начальник відділу розвитку
підприємницької діяльності

Юрій СЯБРО

Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2019 р. № 903)
Заступнику начальника управління адміністративних послуг
Полтавської міської ради, начальнику відділу розвитку
підприємницької діяльності
Юрію СЯБРУ
(найменування органу або суду, посади, прізвище, ім’я та
по батькові керівника органу або керівника державної служби, або голови суду
відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України
“Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України для особи, яка виявила бажання стати суддею)
/ А

о? / f c ,
IV* ^ ст т о тт/\ £лопгт
(прізвище, ім’я
та по батьковіюсоби)

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

(прізвище, ім^я та по батькові)

відповідно до статей 4 і 6 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони,
передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.
Декларацію особи,
самоврядування, за
запобігання корупції”.

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
рік подано відповідно до вимог розділу VII Закону України “Про

Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення
влади
Додаток:

У /

копії, засвідчені підписом керівника служои управління персоналом і скріплені
печаткою:
сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище,
ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце проживання або лицьового і зворотного
боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує
місце проживання**;
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (паспорта громадянина України у формі книжечки - для особи, яка
через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному
контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України)**.

2Су2ф.

* Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить
держави}' таємнищо.
** Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист
персональних даних”.

