
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

начальника кафедри військової підготовки 
Національного авіаційного університету 

(з адміністративно-господарської діяльності) 

17.03.2015 м.Київ № 3 3 

Про початок проведення на кафедрі 
військової підготовки Національного 
авіаційного університету перевірки, 
передбаченої Законом України "Про 
очищення влади", військових посадових 
осіб, працівників Збройних Сил України 

Відповідно до Закону України "Про очищення влади", Порядку проведення 
перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 
№ 563. Плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення 
влади", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 року № 1025-р. наказу Міністра оборони України від 23 лютого 2015 року № 81 
"Про початок проведення у Міністерстві оборони України та Збройних Силах 
України перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", військових 
посадових осіб, державних службовців, працівників Збройних Сил України", 
телеграми від 10 березня 2015 року № 263/1/76-т директора Департаменту військової 
освіти та науки Міністерства оборони України "Про проведення перевірки" 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести на кафедрі військової підготовки Національного авіаційного 
університету перевірку стосовно військових посадових осіб та працівників Збройних 
Сил України кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету, 
що виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарчі обов'язки, 
звільнення яких належить до повноважень начальника кафедри військової підготовки 
Національного авіаційного університету згідно додатку 1, яка запланована в період з 
01 жовтня по 30 грудня 2015 року. 

Вищевказаним військовим посадовим особам та працівникам Збройних Сил 
України кафедри надати до групи особового складу та стройової в період з 05 по 07 
жовтня 2015 року заяви та комплект відповідних документів для проведення 
перевірки. 



2. Начальнику групи особового складу та стройової: 

до 17 лютого 2015 року організувати збір документів для своєчасного 
проведення перевірки військових посадових осіб кафедри військової підготовки 
Національного авіаційного університету, що виконують організаційно-розпорядчі чи 
адміністративно-господарчі обов'язки, звільнення яких належить до повноважень 
першого заступника Міністра оборони України згідно додатку 2. яка запланована в 
період із 01 вересня 2015 року по 30 листопада 2016 року, які надати за 
підпорядкованістю 18 лютого 2016 року до Департаменту військової освіти та науки 
Міністерства оборони України; 

до 19 березня 2015 року надіслати копію наказу про початок проведення 
перевірки разом з його електронною копією (у форматі рсії). до Управління преси та 
інформації Міністерства оборони України на електронну адресу: 
newsmodu@gmail .com для оприлюднення; 

до 28 числа кожного місяця з початку проведення перевірки посадових осіб 
надсилати відомості про хід проведення перевірки, передбаченої Законом України 
"Про очищення влади", станом на кінець поточного місяця за підпорядкованістю до 
Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України згідно 
визначеної форми наказом Міністра оборони України від 23 лютого 2015 року № 8 1 ; 

інформацію, передбачену пунктом 23 Порядку проведення перевірки 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 
третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563. надсилати 
для оприлюднення на електронну адресу newsmodu@gmail .com з моменту початку 
перевірки посадової особи. 

3. Військовим посадовим особам кафедри, що виконують організаційно-
розпорядчі чи адміністративно-господарчі обов'язки, звільнення яких належить до 
повноважень першого заступника Міністра оборони України надати до групи 
особового складу та стройової в період з 15 по 17 лютого 2016 року заяви та комплект 
відповідних документів для проведення перевірки. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

5. Наказ довести до всього особового складу кафедри військової підготовки 
Національного авіаційного університету під особистий підпис про ознайомлення. 

О.Г.ВОДЧИЦЬ 
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