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КОМУНАЛЪНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕНtIЯ
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На N9 вlд

Пiвденно-Захiдне мiжрегiональне управлiння
MiHicTepcтBa юстицii (м. Iвано-Франкiвськ)

ПОВIДОМЛЕННЯ
IIро початок проходження поровiрки вiдповiдно до

Закону УкраТни ,,Про очищення влади"

05 жовтня 2021 року в Д9партаментi архiтектури. мiстобуд)ванця житлово-

дерцавцqТ а4мiнiсцlацiТ
(Дата початкУ перевiрки) (найменуваlIItя органу державItоi влади/органу мiсчевого самоврядранtrя)

розпочато проведення перевiрки щодо:
ВоЛЧАнСЬКоi Галини АнатолiТвни - головного спецiЕlлiста вiддiлу

тернопiльськот обласноi державноi адмiнiсфацii.

Щиректор департаменту

Тетяна Тарахан 52 25 '7l

Володимир ХАРЧЕНКО

,Щепартамеtlт архiтектури, мiстобудуванllя, житJIово-комуIlального господарства та еlIергозбережеlltи
Тернопiльськоi облдержадмiнiстрацii

]ф 01-09/1326 вiд 05.10.2021

Сертифiкат 58Е2D9Е7F9003.07В04000000DDСб l Е0070В98300
Пiдписувач Харченко Володимир Михайлович
.Щiйсний з 05.05.2020 0:00;00 по 05.05.2022 0:00:00
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або судУ ади, прiзвище, iм'я та
по батьковi керiвника органу)

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

я,

зАявА
про проведення перевiрки, передбаченот
Законом Украiни "Про очищоння влади"

(прiзвище, iм'я та по батьковi)
вiдповiдно до cTaTTi 4 i б Закону Украiни "Про очищоння влади" повiдомJuIю, що
заборони, передбаченi частиною третьою або четвертою cTaTTi 1 Закону,
не застосов)rються щодо мене.

,Щекларацiю особи, уповноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядування, за l,ОJD piK подано до Сдиного державного ресстру декJIарацiй осiб,

уповноважоних на виконання функцiй доржави або мiсцевого самоврядуваннJI.

Надаю згоду на:
проходження перевiрки;
оприлюднення вiдомостей щодо себе вiдповiдно до вимог Закону Украiни "Про

очищення влади"*.

,Щодаток: копii, засвiдченi пiдписом керiвника кадровоi слryжби i скрiпленi печаткою:
пасгIорта громадянина Украiни з даними про прiзвище, iм'я та по батьковi, видачу

паспорта та мiсце ресстрацii**;
докумонто, що пiдтверджуе реестрацiю у'.Щержавному peecTpi фiзичних осiб -платникiв податкiв (паспорта громадянина Украiни - для особи, яка через своi релiгiйнi

переконання вiдмовляеться вiд прийняття реестрацiйного номора облiковоi картки
платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдному контролюючому
вiдповiдну вiдмiтку у паспортi громадянина УкраiЪи)**.

l мас

О/ рdmе* 2021р.

* Не надаегься згода на оприлюднення вiдомостей щодо осiб, якi займають посади, перебування на яких
становить державну та€мни[цо.

** Персональнi данi обробляються, зберiгаються та поширюються з урахуванням вимог Закону УкраТни "Про
захист персонalльних даних".
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