
 

(дата)  (підпис) 

 
 

 

 

ЗРАЗОК ФОРМИ 

 

Комісії з добору кандидатів для 

призначення членами Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України  
 

 

кандидата для призначення членом Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України 

_______________________________ 

_______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

мешкаю:__________________________________  

_______________________________ 

_______________________________  
(адреса) 

 

зареєстрований:_____________________________  

_______________________________ 

_______________________________ 
(адреса) 

 

Контактний номер моб.тел.:___________________  
 

Електронна адреса:__________________________  

 
Заява 

 

Прошу допустити мене до участі в публічному конкурсі з добору кандидатів 

для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

До заяви додаю такі документи*: 

1) анкету на _____ арк.; 

2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним 

членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на _____арк.; 

3) копію паспорта громадянина України на _____арк.; 

4) копію трудової книжки на _____арк.;  

5) копію послужного списку на _____арк.; 

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік, на _____арк.; 

7) копію диплома про вищу юридичну освіту з додатком на _____арк.; 

8) копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном,  разом 

з копіями документів, що підтверджують їх визнання в  Україні, на _____арк.; 

9) копії документів про науковий ступінь на _____арк.; 



 

(дата)  (підпис) 

 
 

 

 

10) копії документів вчене звання на _____арк.; 

11) довідку медичної установи про стан здоров’я із висновком 

щодо придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави 

на _____арк.; 

12) копію військового квитка на _____арк.; 

13) довідку про допуск до державної таємниці на _____арк.; 

14) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій 

документів  на _____арк.;  

15) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій 

кваліфікаційній комісії суддів України відповідно до Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів", а також про відповідність вимогам щодо несумісності/ 

зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на ___арк.; 

16) письмову заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом 

України "Про очищення влади", (або засвідчену копію довідки про результати 

перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася) на ___арк. ; 

 

Додатки: на ___ аркушах.  

 

 

 

 

___________________________      _______________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)         (підпис)  

 

 «____» _____________ 20___ року 

 

 

 

*  із запропонованого переліку залишити тільки потрібне 
 
 


