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                                              Конкурсній комісії Фонду державного                   

                                              майна України        

_________________________________________ 

_________________________________________, 
 (прізвище, ім’я та по батькові кандидата у родовому відмінку) 

який (яка) проживає за адресою: _____________ 

_________________________________________, 

_________________________________________, 
(номер контактного телефону) 

e-mail ___________________@ ______________ 
           (заповнюється друкованими літерами) 

ЗАЯВА 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________, 

оголошення* N ___________________________________________________________________, 
                                           (номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті НАДС) 

з метою 

_________________________________________________________________ 
    (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.  

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом 

(обрати та зазначити один із запропонованих способів): 

□ надсилання листа на зазначену адресу; 

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу; 

□ _______________________________________________________. 
                                   (зазначити інший доступний спосіб)** 

Додаток: резюме в довільній формі. 

___ __________ 20___ р.            _____________ 

            (підпис) 

_________ 

** У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення 

надсилається на адресу зазначеної електронної пошти. 



                                              Конкурсній комісії Фонду державного                   

                                              майна України        

_________________________________________ 

_________________________________________, 
 (прізвище, ім’я та по батькові кандидата у родовому відмінку) 

який (яка) проживає за адресою: _____________ 

_________________________________________, 

_________________________________________, 
(номер контактного телефону) 

e-mail ___________________@ ______________ 
           (заповнюється друкованими літерами) 

ЗАЯВА 

Прошу забезпечити під час проходження конкурсу на зайняття посади 

державної служби_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

розумне пристосування у вигляді____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

у зв'язку із______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

Додаток: 

1. Копія довідки про встановлення інвалідності. 

2. Копія індивідуальної програми реабілітації (за наявності). 

 

 

___ ____________ 20__ р. ________________ 
(підпис) 

__________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові) 
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