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Довідка про судимість та кримінальне провадження*
Для роботи у закладах і службах для дітей та молоді, осіб, які потребують догляду,
а також інвалідів

Назва закладу/служби або наймача (роботодавця):

Адреса:

Я,

Прізвище, Ім’я

Дата народження, місце народження, держава народження

На даний момент проживаю за адресою

Адреса

* До таких належать:
• Порушення обов’язку піклування або виховання
• Сексуальне розбещення підопічних
• Сексуальне насильство над особами, які перебувають під вартою, або хворими і тими, хто потребує догляду у
спеціальних закладах
• Сексуальне насильство з використанням службового становища
• Сексуальне насильство через зловживання консультуванням, доглядом або лікуванням
• Сексуальне насильство над дітьми
• Акти сексуального примусу та сексуального насильства
• Розповсюдження сексуальної активності неповнолітніх
• Експлуатація повій
• Сутенерство
• Сексуальне насильство над неповнолітніми
• Демонстрація ексгібіціонізму
• Прояви громадської непристойності
• Розповсюдження порнографічних матеріалів та перформансів/вистав
• Заняття забороненою та небезпечною для молоді проституцією
• Жорстоке поводження з підопічними
• Торгівля людьми
• Викрадення людей
• Викрадення неповнолітніх
• Торгівля дітьми
• Нанесення тілесних ушкоджень
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завіряю, що
не маю судимостей,
проти мене не відкрито жодного кримінального провадження,
проти мне не триває прокурорське розслідування,
проти мене не відкрито жодного дисціплінарного провадження за попередніми чи поточними 		
трудовими відносинами,
за попередніми чи поточними трудовими відносинами дисциплінарне провадження не відкрито,
або
проти мене провадилися або зараз проводяться попередні розслідування/судове кримінальне 		
провадження, дисціплінарне або провадження у трудовому спорі*:

У разі порушення проти мене розслідування або кримінального провадження під час роботи
у вищезазначеному закладі/на службі, я зобов’язуюсь негайно повідомити про це заклад/
роботодавця.

Місце, Дата

повний підпис

* Будь ласка, вкажіть звинувачення, а також слідчий орган та номер справи.
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