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Додаток
до Регламенту Сагунівської 
сільської ради

Зразок 
заяви про наявність конфлікту інтересів під час 

участі у розгляді, підготовці та прийнятті 
рішень Сагунівської сільської ради

- Сагунівська сільська рада

Депутата Сагунівської сільської ради 
VIII скликання „

Заява

(телефон)

(зазначається подія чи обставина, за яких депутату стало відомо про наявність питання, що може викликати 
конфлікт інтересів: одержання порядку денного пленарного засідання, участь у засіданні постійної комісії, 
членом якої є цей депутат, тощо) л 0
мені стало відомо, що Сагунівська сільська рада £ //

л / 0 * лрозглядає^ готує чи приймає)
^шен^і ^^^^Ясщодо CwP nJCQCfy
(описується обставини, я ^викликають конфлікт ііИересів у особи у зв’язку із рішенням, яке розглядається, 

готується, приймається радою)

приймає)

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 59-1 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,

Прийняти цю заяву до відома та проголосити її до початку розгляду

________ під час пленарного засіданні Сагунівської сільської ради.

Дата


